
REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

PRÊMIO AÇÕES LOCAIS   

RESULTADO DA HABILITAÇÃO FINAL APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS 

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, torna público a lista 

de projetos habilitados e inabilitados após análise dos recursos interpostos na etapa 

de Habilitação do Regulamento LAB 01/2020 - Prêmio Ações Locais. 

 

Os projetos habilitados passarão para a fase de Seleção, que será realizada por 

Comissão composta por pessoas credenciadas através de edital de chamamento 

público SMC e capacitadas para este fim de acordo com avaliação curricular, 

formação comprovada e no mínimo 5 (cinco) anos de atuação na área cultural. Os 

critérios de avaliação, bem como a tabela de pontuação, estão disponíveis no item 

10.2 do regulamento. 

 

Após detida análise dos mesmos, a Coordenadoria de Fomento Cultural resolve 

proferir o seguinte julgamento:  

 

A) Habilitar as inscrições abaixo relacionadas: 

 

 

Número 

de 

inscrição 

Nome: CPF/CNPJ: Nome da Ação Local: 

1 

3 ARETA BARBOZA DE SOUZA 

216132.630.001-46 

CANTO DAS LAVADEIRAS - 

BAIANAS DE VILA ISABEL 

2 4 Marciano da Silva 334017.050.001-70 SAMBAIÃO 

3 5 

EDESIO NETO MOTA RAMOS DOS 

SANTOS 
566.XXX.XXX-91 

QUEBRANDO REGRAS - O musical - 

Um Tributo a TINA TURNER 

4 
6 Fernanda Gomes da Rocha 

307466.650.001-00 Cultura Popular +50 

5 7 
ROBERTA FERREIRA CHAVES COSTA 

24.418.465/0001-25 NÚCLEO DE ATUAÇÃO 

6 
8 Felippe Couto Lourinho Massal 

160.XXX.XXX-96 RODA CULTURAL DE OLARIA 

7 9 Victor Hugo Rodrigues 38.267.460/0001-53 Quintal da Memória 

8 

10 GABRIELLE DE BRITO SILVA 

021.XXX.XXX-78 

PROJETO VEM DANÇAR COM A 

GENTE : NÚCLEO DE DANÇA 

ATTITUDE 

9 11 
Leandro Alves de Oliveira 

27.100.186/0001-07 Festival Cine & Rock 



10 

12 erica portilho 

045.XXX.XXX-23 

ECO MATA - Escola Cosmorgânica e 

medicina Tradicional Afropindorâmica 

11 
13 

SILVANIA DE PAULA SOUZA DOS 

SANTOS 152404.710.001-44 Cantar e Contar 

12 

14 Pedro dos Santos Leopoldo 

376911.400.001-63 

Jornal IQSL - Programete de Arte 

Popular 

13 

15 Fabio de Salles Barbosa 

28.281.521/0001-83 

MAIS (Movimento das Artes de 

Integração Suburbana) 

14 16 Leandro Parisi 29.418.255-0001.50 Caravana PianoBike 

15 
17 Gisele Alves Pinheiro 

277.XXX.XXX-00 MRA - Movimento Rock Autoral 

16 19 Ives Pierini Macena 125446.200.001-70 Cultura em Ação 

17 20 
Lindenberg Cícero da Silva 

17.645.512/0001-08 “Cineminha no Beco” 

18 21 
Alex Sandro Lino 

080.XXX.XXX9 Projeto Social Capoeira Santa Marta 

19 

22 Egberto Rodrigues Alves de Sousa 

053.XXX.XXX-12 

Jornalismo de Bairro - Informação 

transformando meios e pessoas 

20 23 

Dio Jaime Vianna de Almeida 

15.835.567/0001-55 

"Arte-Alegria- apresentações no 

Hospital" 

21 24 
RODRIGO PENNESI MAIA 

054.XXX.XXX-74 Associação Cultural Espaço Outrx. 

22 25 

GRACIANA VALLADARES DE SOUZA 

122.XXX.XXX-50 Teatro na Zona Norte 

23 
26 VILSON MARINHO DE QUEIROZ 

715.XXX.XXX-00 PROJETO DANÇANDO NO SALAO 

24 
27 Thales Barbosa Sauvo de Souza 

36.201.221/0001-75 Ocupação Depois do Ensaio 

25 

28 Sidney Silva 

13.433.884/0001-10 

Projeto Liberdade - Capoeira com 

Responsabilidade Social 

26 30 
Robespierre Avila Azevedo 

235538.170.001-92 Escola de Musica Atitude 

27 31 
Rhuan Nilton Barbosa de Souza 

058.XXX.XXX-00 Oficinas Populares de Teatro 

28 32 
Elisabete Vidal Leite Ribeiro Cardoso 

038.XXX.XXX0 

Orquestra Jovens da Ilha do 

Governador 



29 34 

LEONARDO FLORES FRANCISCO 

112.XXX.XXX-09 

BAILE DUB ATAQUE SOUND 

SYSTEM NA PRAÇA XV 

30 
35 Jailton Costa angabeira 

086.XXX.XXX-78 

Movimento Artístico da Praia 

Vermelha 

31 
36 Ana Paula Martins Gualberto 

147598.820.001-88 Leopoldina Hip Hop - LH2 

32 39 

Messias Nogueira Freitas 

182046.660.001-27 

Atividades Permanentes do Projeto 

Vidigal capoeira 

33 40 
Cesar Barros de Moraes 

602.XXX.XXX-53 8° EDIÇÃO ZUMBI PALMARES 

34 41 
Jayme Ferreira da silva neto 

079.XXX.XXX-30 COMUNIDADE DOS SONHOS 

35 42 Ribamar Arruda Ribeiro 079.XXX.XXX9 Os Ciclomáticos DNA 

36 43 

TERESA DRUMMOND (Teresa Cristina 

Quintanilha Drummond) 
771.XXX.XXX-15 

Projeto Cultural POETA SAIA DA 

GAVETA 

37 44 
Alex da Conceição Aristides 

078.XXX.XXX-01 

Desfile de Carnaval do Bloco Guri da 

Merck 

38 45 

Carlos Alberto Suares 

507.XXX.XXX-72 

Chorinho na Praça da Glória. Alunos 

da Escola de Música. Tocamos aos 

domingos na feira da Glória na Rua 

Augusto Severo na Praça 

39 
46 FLÁVIA DE CASTRO TURCZINECK 

965.XXX.XXX-15 CAMINHOS CIGANOS 

40 47 
Renata de Araujo Barbosa 

34.544.116/0001-03 O resgate da cultura popular 

41 48 

Eunice Morais Gutman 

242.XXX.XXX-49 

Projeção com debate de filmes sobre 

meio ambiente e educação 

42 
49 Edna Medeiros Diniz 

06..XXX.XXX45 Associação Carnavalesca Infiéis 

43 50 
Paulo Andre Gomes 

19.887.368/0001-41 Cine Rua Paciência Cultural 

44 51 
Euclides Jose Alves 

439.XXX.XXX3 Musicalização na Capoeira 

45 52 
Alexandre Ferreira Barcellos 

042.XXX.XXX-07 Proceder 

46 
53 MARIA ANGELICA DIAS FERREIRA 

068.XXX.XXX-90 Bolsas de estudos de Ballet Clássico 

47 54 Nilda Silva de Andrade 16.478.209/0001-03 É tempo de Brincar' 



48 55 

EMERSON CLAUDIO NASCIMENTO 

DOS SANTOS 
08..XXX.XXX78 Projeto Cultural Hip-Hop Santa Marta 

49 56 

CARMEN DE PAULA NISTICO 

CARVALHO 053.XXX.XXX-99 PROJETO INSPIRA RIO 

50 57 

Paula Luisa Lopes Ducap 

140.XXX.XXX-13 

Espaço Deformação em 

Desobediência do Corpo e elenco Cia 

Gente (DANÇA) 

51 59 
Ângelo Antonio Raphael 

82.XXX.XXX7-0 Baile da Velha Guarda 

52 60 

Paula Bueno de Oliveira Cruz 

285.XXX.XXX-97 

OFICINAS DE MÁSCARAS e 

TARDES BRINCANTES 

53 
61 Ivanildo Manoel Serino Junior 

042.XXX.XXX-08 Afrolaje Cultural 

54 63 
Thiago Câmara de Paula 

16.879.317/0001-80 Social Cineclube 

55 65 
Fabiane Pereira 

090.XXX.XXX-99 

Papo de Música Pelo Brasil - edição 

Rio 

56 67 
Alexander Montezani Braga 

077.XXX.XXX-27 Projeto Teatral Em Toda Parte 

57 68 
Christiano Cesar Mattos Dias 

028.XXX.XXX-90 Cor do Brasil nas Ruas e nas Redes 

58 

70 Carla Pinheiro Wendling 

843.XXX.XXX-06 

Baile do Bloco Infanto Juvenil Largo 

do Machadinho, Mas Não Largo do 

Suquinho 

59 72 Daniel Santos Gondim 21.898.727/0001-08 Cia Os Excluidos 

60 73 
Rodrigo de Souza Furtado 

048.XXX.XXX-26 Castelo Cultural 

61 75 

Barbara Cecilia Barauna Rigaud 

04..XXX.XXX25 

Bloco de Embalo Turma da Paz de 

Madureira (TPM) 

62 77 
Aline Monteiro 

073.XXX.XXX9 

O Espetáculo de Teatro A Sagrada 

Família 

63 78 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA FERNANDES 

085.XXX.XXX-96 23ª CONFRATERNIZAÇÃO DE DJ`S. 

64 79 
Lenerson Leandro Polonini 

219.XXX.XXX-89 Teatro e Improvisação 

65 80 Sabrina Vaz de Souza 137.XXX.XXX-67 Tropical Battle 

66 81 
Arthus Fochi Nogueira Insfran 

127.XXX.XXX-80 Peña Cultural Auá 



67 84 

ALESSANDRA CARLA DA S. CLOVIS 

DE OLIVEIRA 
023.XXX.XXX-64 

MEU KANTINHO CENTRO DE 

CULTURA 

68 85 

ANNA CORINA GONÇALVES DA SILVA 

106.XXX.XXX-65 

Narrativas fotográficas: nenhum 

sonho a menos 

69 86 Igor Cruz Travincas 141.XXX.XXX-35 Contarolando Historias 

70 87 
JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA 

057.XXX.XXX-71 Favela em ação 

71 90 
EDILANO MOREIRA CAVALCANTE 

049.XXX.XXX-77 

Jornal Fala Manguinhos - memórias 

populares 

72 
91 Bárbara Gonçalves Fagundes 

014.XXX.XXX-96 Garupa Mulher  

73 92 
BRUNO DA SILVA FLORES 

116.XXX.XXX-27 Guitarra Subversiva  

74 

93 BRUNO DE SOUZA RAMOS 

108.XXX.XXX-09 

COMPANHIA FOLCLÓRICA 

FORROZÃO JUNINO 

75 94 
Karolyne Freitas Machado 

110.XXX.XXX1 - Na capoeira brinca é coisa seria! 

76 95 Fábio Melo Da Silva 20.405.322/0001-28 Circo do Porto 

77 96 

Rosemberg de Souza Santos 

055.XXX.XXX-28 

Coração Batuqueiro - Não deixe o 

samba morrer 

78 99 Maicon Lima da Silva 274968.610.001-69 C2B Encontro 

79 101 Emily Pirmez 370.XXX.XXX-72 POESIA E TINTA 

80 
102 Leandro Baptista de Almeida 

082.XXX.XXX-75 Cineclube do Décimo 10ª 

81 104 
Ivan da Conceição Ferreira 

085.XXX.XXX-69 Amigos da Antiga - Festa Funk 

82 105 

Verônica Ferreira de Araujo 

025.XXX.XXX-99 

DOARR (DANÇA ORIENTAL ARABE 

RAYZEL ROSA) 

83 108 
José Francisco Reis Tavares 

869.XXX.XXX7 Suburbagem 

84 109 
KARLA CRISTINA ALVES FALCAO 

092.XXX.XXX-96 

PROJETO DANÇA TERCEIRA 

IDADE 

85 

110 
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO 

CESARIO SILVA 
16974060-0001-66 

10 - anos de atividades do Grupo 

Pixin Bodega - O Choro e a Praça. 

86 112 
João Paulo da Silva Soares 

127.XXX.XXX-26 John Soares Espaço de Dança 

87 113 
Everaldo João de Jesus Falcão 

026.XXX.XXX-81 No Balanço da Dança 



88 114 
Christiane Barbosa Cavalcante Sobrinho 

042.XXX.XXX-05 CABRAL NA RUA 

89 115 
Alexssandro Pereira da Silva 

037.XXX.XXX-40 Oficina de percussão O'Z Brown 

90 116 
Helesocrates Marback D´Oliveira Junior 

17.465.719/0001-09 Projeto Todo Mundo Samba 

91 117 Martha Garcia 541.XXX.XXX-53 Artes Ambulantes 

92 118 
BEATRIZ MUSSI GRIGOREVSKI 

036.XXX.XXX-45 Oficina de Expressão Criativa 

93 
119 Elias Vieira de Paula 

135416.680.001-98 

Workshop de negócios em Economia 

Criativa 

94 120 Walter Miro 841.XXX.XXX-20 Sarau dos Arcos 

95 123 
JOAO LUIZ DOS SANTOS COSTA 

053.XXX.XXX-33 SAMBA NA SERRINHA 

96 

124 Hevalcy Ferreira da Silva 

014.XXX.XXX-24 

Folia de Reis Sagrada Família da 

Mangueira - Preservando o Reisado 

97 126 
Eduardo Doval Godinho da Rocha 

052.XXX.XXX-90 ARTE PÚBLICA - Ocupação Cultural 

98 128 
Diego Barcellos de Souza 

147.XXX.XXX-98 Circo Social Pintando o 77 

99 130 SERGIO GOMES DIAS 832.XXX.XXX-20 Oficina Biju Artesanal 

100 132 Sergio Costa Junior 24.359.475/0001-37 Projeto Dom Quixote 

101 
134 VALTER DA ROCHA FERNANDES 

042.XXX.XXX-04 PROJETO CAPOEIRA CIDADÃ 

102 
137 Bruno Santos da Silva (Bruno Black) 

34.947.233/0001-18 Domdomdom 

103 138 
Fabio Pereira Leal 

083.XXX.XXX-00 Samba Honesto do Prata Preta 

104 140 
Ana Lúcia Candido da Silva 

016.XXX.XXX-99 Cia Livre de Dança da Rocinha 

105 141 
Ellen Cristina Pereira da Costa 

182520.170.001-00 Hip Hop Feito o Efeito 

106 142 Irineia Comes Coutinho 012.XXX.XXX-00 Samba da Amendoeira 

107 

144 Maria Julia de Freitas de Andrade 

192.XXX.XXX-74 

Coletivo RUA - Revolução Urbana de 

Arte 

108 
145 Rodrigo Veras da Silva 

101.XXX.XXX-24 Teatro a Céu Aberto do Saquassu 

109 146 
Jonathan Oliveira Raymundo 

013.XXX.XXX-67 WAKANDA IN MADUREIRA 

110 147 
Flávio Carriço Viana 

286035.960.001-33 ASA, aqui você aprende a voar! 



111 148 
Marcelo vitor de macena 

053.XXX.XXX-70 400 muros 

112 149 
Christian Pierini Macena 

35.810940/0001-20 Oficina de Artes Visuais Sustentáveis 

113 150 

Alessandra Barbagallo 

106.XXX.XXX-75 

Arteconhecimento: meditação com 

criatividade 

114 
152 José Roberto Pacheco 

033.XXX.XXX-83 II Mostra Itinerante de Danças Negras 

115 
153 Rodrigo Carvalho Oliveira 

035.XXX.XXX-10 PAGODE DO BIRO 

116 
154 Caroline Lopes de Aguiar 

164.XXX.XXX-05 Dança Naná 

117 156 

Alda Rodrigues Passos 

708.XXX.XXX-72 

Alda Passos Pocket Poético Musical e 

Contação de Histórias. 

118 157 
Carlos Eduardo Pinto Ramos Junior 

069.XXX.XXX-94 Oficina Intensiva de Produção Cultural 

119 159 

Paulo Gustavo Moraes novo 

199566.670.001-90 

Circo Saltimbanco, Temporada 

Covanca(Guaratiba) 

120 
160 Martha Soares de Paiva 

188159.150.001-10 Nosso Solo, Nossa Praça! 

121 161 
Téo Cordeiro da Cunha 

096.XXX.XXX-95 

Oficinas de Percussão do Bloco Flor 

de Lis 

122 162 
Douglas Carvalho Barros de Oliveira 

132.XXX.XXX-23 Roda Cultural do Catumbi 

123 163 
Maria Betania Miranda de Souza 

774.XXX.XXX-49 

Gloriosa - Conversa de quem toca 

samba! 

124 165 
Ademar Lucas do Nascimento Lopes 

127.XXX.XXX-07 Baile Do Ademar 

125 166 
WALLACE DA SILVA TEIXEIRA 

129.XXX.XXX-04 

QUILOMBO SESSION - ARTE 

PRETA VIVA 

126 
167 Douglas Conceição Fernandes 

103.XXX.XXX-11 AFROTRIBO 

127 168 
José Augusto Ramos de Barros 

17571844/0001-95 Folia de Reis do Sertão Carioca 

128 170 
JUCARA DA SILVA ANNUCIACAO 

35.492.359/0001-08 SAMBA ENTRE AMIGOS 

129 
172 Caio Cyrilo Rosa do Espírito Santo 

35.429.662/0001-66 Instituto dos Pretos Novos - IPN 

130 173 
Juliana Magalhães Teixeira 

799.XXX.XXX-68 Circuito Cine Curta 

131 174 
Lucia Sampaio de França 

547.XXX.XXX-53 Carnaval das Culturas 



132 
175 Carlos Jonatt do Espirito Santo 

099.XXX.XXX-54 

Roda de samba- Meu samba te 

convida 

133 176 
Leila Tupinambá Campos 

139.XXX.XXX-32 Bangarang no Leão etíope do Méier 

134 
182 Maria Cristina de Souza Porto 

32.791.140/0001-11 BONECAS AFRICANAS AHOSIS 

135 183 
KEVIN MANJA DIAS 

187.XXX.XXX5 Cinecult: cinema presente 

136 184 
Alexandre Souza Balbino 

119.XXX.XXX7-89 Junina Quadrilha Maluca 

137 

187 Thiago da Silva Serro Pombal 

140.XXX.XXX-32 

Roda Cultural de Vila Isabel – Circuito 

Carioca de Rima e Poesia (C.C.R.P) 

138 188 
Marcelo Luiz Ivanir dos Santos 

052.XXX.XXX-37 Rodas de Samba da Glória 

139 189 
Edmundo José dos Santos 

668.XXX.XXX.00 RODA ED SAMBA 

140 191 
Ademir Oliveira de Santana 

681.XXX.XXX-97 Ciclo de Leituras Dramatizadas 

141 192 

ERICKSON CAMARGO CHANDOHA 

JUNIOR 298.XXX.XXX4 AULAS DE VIOLÃO 

142 
193 Ronny Jeffson Sousa Moreira 

32.791.283.0001.23 OFICINA DE CAPOEIRA INCLUSIVA 

143 197 
Valnei Gonçalves do Nascimento 

908.XXX.XXX-87 Projeto Quintal da Felícia 

144 202 
Thaiane Leal Ferreira 

142.XXX.XXX-24 Circulação Coletivo Conta Zona Oeste 

145 203 Diego Gomes de Lima 31823523/0001-61 CineClube Tia Nilda 

146 204 
Leonardo Lopes dos Santos 

139.XXX.XXX-03 Museu Afetivo de Rua 

147 205 
Flavio Custodio da Silva 

058.XXX.XXX-96 Espaço Cultural Bar do Tota 

148 
208 Gabriel Sant´Anna Moreira 

149191.260.001-79 O Presente Encontro - Ó, o correio! 

149 210 Heverton Leite Santana 141.XXX.XXX-06 RF Moda's 

150 211 
Luiz Carlos Garcia Rosa 

264.XXX.XXX-00 Banda da Amizade 

151 212 
Luiz Antonio Fortes Junior 

123.XXX.XXX-16 Oficina a 4ª IDADE 

152 
213 Guilherme Coelho Mendes Jardim 

15.678.657/0001-80 Oficina de Bateria Guilherme Jardim 

153 214 
LUIS FERNANDO DA SILVA HIPOLITO 

128.XXX.XXX-07 ALDEIA DO SAMBA 



154 
215 Kleverson Nogueira Ferreira 

722.XXX.XXX-87 Feiras de Artesanato da AMAVE 

155 216 
marco antônio aragão cumaru 

932.XXX.XXX-91 Projeto Bloco Alegria da República 

156 218 

Thiago Soares Viana 

184792.920.001-52 

Histórias Afro Brasileiras, Cenas 

itinerantes ano lV 

157 
220 Oswaldo de Almeida Ferreira 

893.XXX.XXX-72 Banda da Inválidos 

158 
222 Suzane Sant’Anna de Paula Santos 

165.XXX.XXX-29 CrianCine 

159 225 

Maiara Carvalho de Mendonça 

151.XXX.XXX-09 

 

Coletivo Madalena Anastácia - Teatro 

das Oprimidas 

160 227 
Clementino Luiz de Jesus Junior 

09..XXX.XXX29 CAN - Olhares, Escutas e Atos 

161 230 Jean Da Silva Pereira 126.XXX.XXX-51 Favela Rap Festival 

162 231 
Clarice Gonzalez Prieto Saadi 

975.XXX.XXX-68 CANTO ESSÊNCIA 

163 232 
Micaella Martins de Oliveira e Souza 

150.XXX.XXX-58 Rolê Digital CG 

164 234 
Leticia Correia de Lima Lopes 

28.193.981/0001-50 MOTIM 

165 236 
Marta A Rosario Bastos Lessa 

848.XXX.XXX-53 DANÇA NA CALÇADA 

166 239 O Resgate do Feminino 025.XXX.XXX-01 O Resgate do Feminino 

167 243 Julia Accioly Gripp 18944911/0001-32 Teatro Novo 

168 
245 Rodrigo de Almeida Lacombe 

003.XXX.XXX-44 Secret House Party 

169 247 

Mauro Barros de Souza 

016.XXX.XXX-95 

Cine Novo Horizonte Coelho Neto - 

Cine Phábrika 

170 248 
Marcelo Martins 

045.XXX.XXX-01 Projeto Carioca sobre Rodas 

171 250 
Lucia Helena Morais Mendes 

584.XXX.XXX-72 A LEITURA BATE À SUA PORTA 

172 251 
Sérgio Murilo dos santos Freitas 

224633.220.001-00 Toca o som 

173 252 

ARLINDA MARIA ALVES LIMA 

613.XXX.XXX-20 

A INFORMAÇÃO EDUCA, A ARTE 

TRANSFORMA E REALIZA 

SONHOS! 

174 253 
José de Siqueira Gomes 

161.XXX.XXX-04 A Cerâmica Comunitária é o TAO 



175 
254 RENATA SANTOS MORAIS GOMES 

113.XXX.XXX-18 BAILINHO DA CRESPINHOS 

176 256 

Bruno Amaral Muniz 

148147.230.001-39 

Produção e difusão do teatro infantil 

para desenvolvimento cultural e lazer 

das crianças do bairro de 

Copacabana 

 

177 257 ROSILDA DE SALES 808.XXX.XXX-68 Poesia de Esquina 

178 
258 Maria Carolina Xavier Martins 

30.819.412/0001-19 Sextas Brincantes 

179 

260 Alexandre Mendes Sodré 

119.XXX.XXX-64 

RODA CULTURAL BATALHA DOS 

VERDADEIROS 

180 261 
Gabriel Renan Gonçalves de Castro 

059.XXX.XXX-07 EU SAMBO ASSIM 

181 262 
Cesar Henrique Mendes Loroza 

315807.340.001-10 Projeto Florescendo 

182 263 

Vinicius VINICIUS TORRES ALENCAR 

DE SOUZA 
30.395.809/0001-20 PUFF PUFF BASS 

183 264 
Thassia Gabryelle Castro Batista 

136.XXX.XXX-56 Cinema de Quintal 

184 265 Nilton de Castro Silva 767.XXX.XXX-04 FilmInBrasil Praça Seca 

185 

266 Luana Jeili de Lima Silva 

149.XXX.XXX-04 

PAPEL - Projeto de Apoio ao Ensino 

Libertário 

186 
267 Renata Santiago de Brito 

155.XXX.XXX-00 Samba Miudinho 

187 268 

JOMAR ARAUJO SOARES DE SOUZA 

076.XXX.XXX-01 

NÚCLEO CAÇAPAVA DE CAPOEIRA 

- PROJETO: É DE CAPOEIRA! 

188 269 
Zenilton Junior Costa Pereira 

13.345.155/0001-01 Oficina de DJs 

189 270 Elaine dos Santos Rosa 113.XXX.XXX-65 Feira crespa 

190 271 
Luzinei Pereira da Silva 

138.XXX.XXX-27 Junina Explosão e o vestido de Chita 

191 273 
Flávia Silva Lopes dos Santos 

03..XXX.XXX62 Kekere Infâncias 

192 274 Francis Montovani Silva 33.169.462/0001-96 CIRCO PARA TODOS 

193 275 Tatiana Macedo Altberg 25.249.234/0001-06 Da minha janela 

194 277 Rodolpho Freire Romar 143.XXX.XXX-35 Favelart 



195 
278 Carlos Alberto dos Santos Gonçalves 

136.XXX.XXX-07 Jornal Literatura Comunica 

196 
279 Claudio Medeiros da Costa 

266.XXX.XXX-91 AÇÃO LOCAL VIDA FELIZ 

197 280 
guaracy guedes 

898.XXX.XXX-49 

Brincando de aprender capoeira para 

todos 

198 281 
CLAUDIO SERRANO DA SILVA 

657.XXX.XXX-72 BANANOBIKE BILTRE 

199 
282 

VICTOR HENRIUQE MARQUES 

BELART 119.XXX.XXX-70 FAZ NA PRAÇA 

200 285 
Laís Castro dos Santos 

24.121.761/0001-60 Citrus Ateliê Movimenta! 

201 288 
Catia Cristina Santos do Nascimento 

001.XXX.XXX2 Passeio Brabo em Manguinhos 

202 289 Gabriel Barros Anselmo 140.XXX.XXX-64 Baile do Totonete 

203 291 

Jeferson Alves da Silva 

056.XXX.XXX-01 

Visão Coletiva - O Empreendedorismo 

Cultural 

204 292 
Aloisio dos Santos Salasar Junior 

25.148.137/0001-19 Tagarela - Poesia na Boca do Povo 

205 293 
Maria Andrea Souza de Lima 

210696.330.001-26 Ocupação Ornitoarte 

206 294 
RODRIGO SILVEIRA MUNIZ 

059.XXX.XXX-74 RESENHA DO DIGÃO 

207 295 
Gabrielle Queiroz da Rocha 

146.XXX.XXX-38 Mapa-muro 

208 296 

Vanusa Miranda dos Santos 

004.XXX.XXX-10 

Vamos Estudar! Estudos em Danças 

de Salão 

209 
299 Ketty Karen Aire Laureano 

062.XXX.XXX-40 Migrações e o direito à cidadania 

210 
301 Jorge Conti Loffredo Lopes 

602.XXX.XXX-15 Balaio de Saberes 

211 

302 DANIEL DOBBIN SOUTO BARROS 

052.XXX.XXX-12 

Forró De Rabeca Daniel Souto  

VídeoClipe 

212 
305 Ronaldo Silva Junior 

055.XXX.XXX-23 Escola de Folia de Reis Mestre Diniz 

213 306 
Patricia Moreira Mendonça e Silva 

074.XXX.XXX-07 Baile do Chakal 

214 308 
Iraguaci Bezerra Santos 

28.122.915/0001-99 

BAILE EU AMO RECORDAR É 

VIVER 

215 311 

ISABELA CASTILHOS DOS REIS 

GOMES 
19.402.354/0001-90 

CURSO DE AUDIOVISUAL PENSAR 

CINE 



216 312 Ynaê Cortez de Morais 33.477.491/0001-15 Projeto Vozes 

217 313 

Sandra Regina Guimarães do Serrado 

732.XXX.XXX-91 

Trupe do Sarau Dendicasa - Cia 

Trupe da ARte 

218 
314 ALEXANDRE DE SALLES 

683.XXX.XXX-72 Memoria em Rede Rio 

219 315 
Sluchem Tavares Cherem 

058.XXX.XXX-92 Coletivo Sem Ribalta 

220 316 
Anderson de Jesus Leite 

042.XXX.XXX-98 Bloco Carnavalesco Chega Junto 

221 
317 Fábio Pereira Batista 

088.XXX.XXX-30 Escola Carioca de Danças Negras 

222 318 Luiza Bicudo Breves 146.XXX.XXX-13 Palco Olho da Rua 

223 319 
Leandro Azevedo Fonseca 

15.509.696/0001-53 Dançarinhos da Ilha 

224 320 

Levi Vieira Silva Junior 

142.XXX.XXX-59 

TÁ LIGADO NO SOM - Oficina de 

produção de mídia e música na 

Favela. 

225 321 
Fernando Mattoso de Azevedo 

308137.240.001-15 Roda de Choro do Conjunto Grapiúna 

226 322 
JOAO DUARTE ORLANDINI MARTINS 

36.000.737/0001-51 Quintal do Misturô 

227 323 
Adilson Batista de Almeida 

06..XXX.XXX20 Resistência quilombola na pandemia 

228 324 
Marlon de Souza Rangel 

164.XXX.XXX-25 Hip Hop pra criançada 

229 325 Agustin Rios 15.264.197/0001-43 SALSA CARIOCA 

230 326 
Joares Morais Santos Filho 

789.XXX.XXX53 Banda das Quengas 

231 

327 Ronald Almenteiro Gomes 

431.XXX.XXX-15 

2ª Mostra Maré Cheia de Cinema - 

Praia de São Roque / Paquetá 

232 328 
Gustavo Monteiro Manhães 

122.XXX.XXX-42 Realidade Poética 

233 330 
Paula Carolina Ferreira Ribeiro 

102.XXX.XXX-80 Elo - Dança do ventre 

234 331 
Sergio de Oliveira Meireles 

563.XXX.XXX4 oskaraveYo no Retiro dos Artistas 

235 334 
Sérgio Sansão Simões 

016.XXX.XXX-96 Observatório Coral Carioca 

236 337 
Tatiana Bastos de Sousa 

086.XXX.XXX-07 Teatre-se 

237 
338 Samuel da Silva Rodrigues 

105.XXX.XXX-40 Feira Cultural Quintal da Taquara 



238 339 
Claudineia Clara da Cunha Manhães 

029.XXX.XXX-37 Posso te contar uma história? 

239 340 Guilherme Sarraf 051.XXX.XXX-75 Arte na Escola 

240 341 
Betina Dowsley Paes Leme 

827.XXX.XXX-04 JB em Folhas e Histórias 

241 

342 
Ana Beatriz Salles Jovino Marques (nas 

artes, Bia Marques) 
17.282.791.0001-92 

Memória Viva - Conversas com a 

Vizinha Faladeira 

242 343 
Pamella Cristina de Oliveira da Silva 

38.450.713/0001-20 Pretas Ruas 

243 344 
MARCOS PAULO DA SILVA SALES 

173067.660.001-00 A ARTE NO BARRACÃO 

244 
345 Raquel Pinto Linhares 

22.827.391/0001-55 

Oficina de Teatro Popular e Perna de 

Pau 

245 346 Marli Benedito 875.XXX.XXX-57 Aquilombando Espaços 

246 347 
Gustavo Cunha Pellicciotti 

025.XXX.XXX-99 Jazz na Pedra do Sal 

247 348 
Ricardo Saint Clair de Miranda Matos 

636.XXX.XXX-49 Plantar Paquetá 

248 349 

Alexsandro de Souza Nistaldo (Alex 

Nistaldo) 025.XXX.XXX-14 Coletivo “Misturando Som” 

249 
350 Rogério Carvalho de Sant'Anna 

05..XXX.XXX55 Escolinha de DJ Roger Flex 

250 351 Leila Carneiro Leao 307509.450.001-91 CASA OMOLOKUM 

251 352 
Gabriel de Oliveira Santos Barreto 

115.XXX.XXX7 Resolve na Roda - Encontro Urbano 

252 353 
Sidney Pereira da Silva 

912.XXX.XXX-91 Oficina de Teatro Gratuita do ETAA 

253 355 Elaine da Silva Pereira 207890.210.001-45 A Dança que nos Une 

254 

356 Omri Breda 

052.XXX.XXX-21 

Capoeira: Ocupação da Praça Nelson 

Mandela - Botafogo RJ 

255 359 

Jaqueline Silva Santos (artístico: 

Jaqueline Monteiro) 
132.XXX.XXX-92 Cia de Dança Monteiro 

256 361 
ANA PAULA DA SILVA MENDONÇA 

025.XXX.XXX-90 SE LIGA! TEM MAIS ARTE NA LIGA 

257 362 
Paula da Silva Ribeiro 

29.450.098/0001-60 "NO CAMINHO CERTO" 

258 365 
Roberta Ribeiro Cavalcante 

523.XXX.XXX-30 Sarau em casa ComVida 



259 366 

Wesley da Silva Assumpção 

085.XXX.XXX-10 

OFICINA DE PERCUSSÃO MESTRE 

WESLEY PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO MORRO DA 

MANGUEIRA 

260 367 Gabriel Miranda 187.XXX.XXX-97 CDDSKATEART 

261 368 
Arlinda Barros Soares Silva 

882.XXX.XXX-10 Horta Comunitária Dja Guata Porã 

262 370 
JAYME FELIPE DA SILVEIRA 

901.XXX.XXX-91 PANDERÔ 

263 

371 Taiana de Freitas Bastos 

054.XXX.XXX-80 

Grupo de percussão feminina 

Morenas de Sol 

264 373 
Cesar Augustus de Aquino Santana 

288250.760.001-75 Roda da Feira de São Cristóvão 

265 

374 Thiago dos Passos Mathias Pereira 

054.XXX.XXX-25 

Festival de Música e Cultura de Rua 

de Bangu 

266 375 
Jefferson Antonio 

014.XXX.XXX-00 Projeto de Dança Madureira 

267 
381 Elizabeth Maura de Almeida Barbosa 

30.477.806/0001-36 Diferença Sinônimo de Igualdade 

268 383 
Ana Caroline dos Santos 

169.XXX.XXX-83 Projeto Educar+ 

269 
384 João Paulo Felix da cruz 

085.XXX.XXX-20 Projeto The Street Flow( fluxo da rua ) 

270 385 

Reginaldo Herminio da Silva 

919.XXX.XXX-53 

RESGATE DA HISTÓRIA DA 

EQUIPE CURTISOMRIO NO MORRO 

DO CANTAGALO 

271 387 Yhaianan Fins 33.225.560/0001-01 ósi cia de danças 

272 388 Igor Pereira Conde 088.XXX.XXX-79 ForRodaTaylor 

273 389 
Edson Gomes de Castro 

059.XXX.XXX-09 Projeto Filhos da Rua 

274 393 

Adriele Machado de Oliveira 

250129.660.001-70 

ECOnceição, a sustentabilidade em 

prática por uma comunidade 

participativa 

275 396 

Sérgio Roberto dos Passos Telles 

034.XXX.XXX-84 

4º Festival Moacyr Teixeira de Teatro 

Amador da Zona Oeste - Edição 

Virtual 

276 397 
Juliane Soares de Sousa 

29.822.227/0001-02 

Hi Hat Girls - Oficina de bateria para 

garotas 



277 400 
Israel Antonio Evangelista dos Santos 

912.XXX.XXX-49 

Roda de Conversa com Acarajé - 

Samba do Joá 

278 401 

LUCAS ESTEVES URURAHY 

RODRIGUES 
209831.620.001-02 Mariscarte 

279 402 
Maria Christina de Medeiros Martins 

801.XXX.XXX-91 AMIGOS NA PRAÇA VIRTUAL 

280 405 

Jocimar Batista de Jesus 

607.XXX.XXX-20 

Aulas de capoeira, maculele e samba 

de roda 

281 411 
Rafael Quintanilha Pereira 

106.XXX.XXX-13 MusicaliZ CIA Musical 

282 412 
Jandir Carvalho Leite 

044.XXX.XXX-10 Velhinhas de Santa Teresa 

283 416 
Leonardo Santos de Santana 

106.XXX.XXX-11 VEM CA MINHA FLOR 

284 421 
Luana Araujo Ramos Carvas Paiva 

29.864.207/0001-96 CRIA CPX - Escola Gratuita de arte. 

285 422 
NATALIA OLIVEIRA DA SILVA 

122.XXX.XXX-25 FEIRA NACIONAL DO PODRAO 

286 425 
Wesley Matos de Souza 

168.XXX.XXX-00 Projeto Resenhando 

287 
427 Anderson Andrade do Nascimento 

059.XXX.XXX-37 Ritmo do Macaco Branco 

288 434 
Leonardo Guidolini 

112.XXX.XXX-22 Bloco Cordão da Bola Laranja 

289 437 

THIAGO DI SABATTO 

043.XXX.XXX-98 

OFICINA DE PERCUÇÃO DO 

BLOCO BANGALAFUMENGA 

290 438 

OBERDAN MENDONÇA FERREIRA 

104.XXX.XXX1 VIADUTO DE REALENGO RESISTE 

291 
447 SUELLEN SANTOS DA SILVA 

172.XXX.XXX-41 DANCEGRAFIA 

292 448 

Aline Leites Busatto 

14.835.445/0001-04 

Cultura Indígena através do Teatro de 

Bonecos 

293 452 
Luciana Monnerat de Faria 

059.XXX.XXX-19 Groove Party 

294 453 
Renner de Souza Silva 

078.XXX.XXX-65 BRINCANDO DE CIRCO 

295 454 
andréa alves da costa cordeiro 

954.XXX.XXX-53 

Jardim Sulacap pelo Bairro 

Sustentável 

296 
456 Marcia Raquel Alves de Araujo 

0.4.XXX.XXX6 Viaduto Literário 



297 457 
Marcos Calheiros Lopes 

609.XXX.XXX-87 Banda da Conceição 

298 458 
Danielle Arcanjo Costa 

194739.500.001-61 

Oficina Solar - O teatro como 

transformação 

299 459 

Giselle Ingrid Motta dos Santos 

101.XXX.XXX-82 

OFICINAS ARTÍSTICAS - PERNAS 

DE PAU 

300 460 
ELIZABETH DA CONCEIÇÃO MANJA 

079.XXX.XXX-67 

ARAU ESTAÇÃO 67: edição três em 

um 

301 461 
Isadora Januário Trindade 

138.XXX.XXX-71 DANCE 

302 463 
Leonardo Lenine P. de Mello 

078.XXX.XXX-62 

Roda Cultural Catete , Glória / Lapa ( 

KGL ). 

303 464 
TAIRINE MARTINS 

145.XXX.XXX-05 Quadrilha Junina Doce Veneno 

304 467 
Thayna Cunha Da Silva 

155.XXX.XXX-00 QUADRILHA CORAÇÃO DE OURO 

305 

468 Gabriel de Oliveira Duarte 

169.XXX.XXX-98 

Oficina de costura e adereços da 

Quadrilha Nazaré Show 

306 469 Igor Gomes pertence 139.XXX.XXX-42 Quintal de Iaiá 

307 

470 JESSICA FELIPE TAVARES 

15.769.941/0001-61 

DANÇA LIVRE - oficinas de dança 

contemporânea 

308 471 
renata roberto da silva 

095.XXX.XXX-85 Roda de Samba Terreiro de Crioulo 

309 472 
Pedro Santos Rocha Carvalho 

14.728.747/0001-75 Rio Anime Club 

310 474 Simonne Silva Alves 125.XXX.XXX-30 Mulheres Ao Vento 

311 475 

Carlos Daniel Medeiros 

20.522.812/0001-04 

FOLIA DE REIS MIRIM DO MORRO 

DA FORMIGA 

312 476 teofilo pereira de lima 346.XXX.XXX-15 os ruistas 

313 477 
Igor Pontes da Silva 

139.XXX.XXX-01 

Treino de Passinho - "PAC 

MANGUINHOS" 

314 480 
Mauro Marques 

22.344.736/0001-10 Fábulas Para Nosso Tempo 

315 482 
Fernanda Soares Cunha de Souza 

033.XXX.XXX-43 No silêncio sua voz 

316 
485 Leonardo Pereira de Carvalho 

21 467 046/0001-95 Do Batuque a Ginga 

317 488 
José Valdemir da Silva Gomes 

720.XXX.XXX-72 No Palco da Vida 

318 492 
Leonardo Suave Oliveira 

22.902.645/0001-52 África Livre 



319 497 
Aislan Lima da Silva Loyola 

013.XXX.XXX-70 

Sim Pro Samba: O Samba dxs 

Professorxs 

320 

504 JUCIARA BRAGANÇA AUGUSTO 

14.013.284/0001-65 

PASSEIO MUSICAL COM A VELHA 

GUARDA MUSICAL DE NOEL A 

MARTINHO. 

321 505 
Jefferson Cordeiro de Lima 

120.XXX.XXX-63 Arte e Transformação 

322 506 
Vanessa dos Santos Costa 

014.XXX.XXX-21 Minha comunidade pelo meu olhar 

323 507 
Bianca Garcia Soares 

182.XXX.XXX-44 Mostra de Cenas Curtas 

324 508 
ANDRÉ PEREIRA DINIZ  

069.XXX.XXX-06 Os três apitos cantados por Noel 

325 509 ROGÉRIO DA SILVA 865.XXX.XXX-15 FILMA NÓS AQUI 

326 515 
Fabricio Alves Ligiero 

102.XXX.XXX-63 ARTE QUE MULTIPLICA 

327 516 

Diogo Amaral Tapler 

061.XXX.XXX-21 

Curso "Carnaval e Luta 

Antimanicomial" - Tá Pirando, Pirado, 

Pirou 

328 517 
LUANA DA CONCEIÇÃO SANTOS 

094.XXX.XXX-39 

BALLET BRASIL DA ILHA DO BOM 

JESUS 

329 519 
MARIA REGINA B. MOTTA SAUER 

437.XXX.XXX-53 PROJETO HOMENS NA DANÇA 

330 520 
Jairo Gomes dos Santos 

071.XXX.XXX-90 Arte dos Suburbanos 

331 521 
Andressa de Fatima Rodrigues Silva 

125.XXX.XXX-08 PERNAS DE SAL 

332 
522 Luciana Braga Bezerra 

023.XXX.XXX-57 

Vidigal é coisa de Cinema - cine 

oficina 

333 523 Vanusa Fideles da Mota 460.XXX.XXX-00 Teatro de Rua 

334 

525 Paolo de Castro Martins Massoni 

116.XXX.XXX-78 

Saberes em Cena: Desenvolvendo 

soluções para problemas 

socioambientais 

335 
527 Victor reis da silva 

319650.820.001-32 Samba do Rio Comprido 

336 528 Walter Rodrigues 20.855.882/0001-84 Oficina de kung Fu 

337 
530 Rômulo Rodrigues Costa e Sá 

162.XXX.XXX-40 Teatro na Praça 

338 532 

Letícia Amaral Oliveira 

155.XXX.XXX-17 

LAVAGEM DO SAMBÓDROMO DO 

RIO DE JANEIRO 



339 534 
OTÁVIO CESAR S DE S JÚNIOR 

057.XXX.XXX-52 LER É 10 - LEIA FAVELA 

340 
536 Gleyser Ferreira dos Santos 

305542.290.001-39 CINE TAQUARA - NA PRAÇA 

341 537 
ALBINO PEREIRA NETO 

024.XXX.XXX-02 BOM DE BOLA, BEM NA ESCOLA 

342 538 

Marcelo Henrique Castrode Medeiros 

Silva 
135.XXX.XXX-82 SOUL PIXTA NA WEB 

343 539 
Eduardo Araújo de Assumpção 

092.XXX.XXX-08 

Balaio Bom na Praça (O samba é do 

povo) 

344 542 
Jesiele Garuzi 

136.XXX.XXX-09 

Grupo Maracatu Baque Mulher Zona 

Oeste 

345 543 

Marina Silva Alves 

118.XXX.XXX-46 

Fotografia, Memória e Paisagem Afro-

diaspórica 

346 544 
Jefferson Batista de Melo 

351923.860.001-65 Jefferson Melo 

347 547 
Sabrina stefany de azevedo mendes 

160.XXX.XXX-40 Slam Nós da rua 

348 

548 PAULO CESAR CORRÊA 

636.XXX.XXX-68 

MOVIMENTO CULTURAL RODA DE 

SAMBA DO BARÃO - AÇÃO LOCAL 

VILA DAS ARTES 

349 552 
MARISA FLÁVIA DA SILVA 

982.XXX.XXX-20 BORDANDO A VIDA 

350 555 
Hosania Nascimento de Almeida 

552.XXX.XXX-78 Raízes Ancestrais 

351 557 
Almir Damasceno Paulo 

661.XXX.XXX-15 

PROJETO SABADÃO CRIANÇA 

FELIZ 

352 558 

BRUNA SOARES LADISLAU 

145.XXX.XXX-33 

Deusas da vida: oficina de aulas de 

dança do ventre 

353 561 

Pablo Ramos 

152.XXX.XXX-39 

Pop Rural - Costurando a Moda na 

comunidade. 

354 564 
Daisy Yara dos santos medeiros 

091.XXX.XXX-15 Espaço de dança Daisy Yara 

355 566 
Siouxsie Anne Nascimento de Souza 

136.XXX.XXX-98 

SkateArthe Oficina de Skate e 

Audiovisual 

356 

567 Jocemir Moura dos Reis 

047.XXX.XXX-81 

Festa Literária do Complexo do 

Chapadão  

357 569 
Soraia Mendes dos Santos 

136.XXX.XXX 02 Projeto Semeando 



358 570 

Marcelo de Aguiar Fernandez 

356632.450.001-83 

Projeto Gerador - Formação 

Profissional em Arte Circense 

359 571 
Bruno Peixoto Cordeiro 

077.XXX.XXX-13 Lugar de Cabeça Lugar de Corpo 

360 573 Sarah Alonso de Lara 133597860001-80 Grupo Tá Na Rua 

361 574 
Fabiola da Fonseca Machado 

092.XXX.XXX1 Awurê Madureira 

362 
575 Alexandre Dertonio de Mello 

789.XXX.XXX-68 Ateliê Alexandre Mello 

363 

577 Tamires Maria do Nascimento Pessanha 

104.XXX.XXX-39 

DEFINITIVA CIA DE TEATRO EM 

LABORATÓRIO 

364 578 
Palu Felipe da Silva Alves 

147.XXX.XXX-47 Circo em Nós Urbanos 

365 579 
Katherine Andreas Nascimento de Souza 

135.XXX.XXX-89 Nas Redes do Carimbó 

366 580 
Sebastião Dias de Oliveira 

839.XXX.XXX-15 Samba Bamom Tudo de Bom 

367 581 
PAULA SIMÕES ESTRELA ROSA 

095.XXX.XXX-95 SOPA DE ENTULHO 

368 582 
Lucas de Oliveira Barbalho 

128.XXX.XXX-03 Lima Para todos 

369 583 
Maria Lucia de Vasconcellos Priolli 

881.XXX.XXX-04 Brincadeiras da Gata Maria 

370 586 

Maria da Gloria Marinho de Souza 

Santos 246.XXX.XXX-00 Atelier Toque de Seda 

371 587 Claudia Coutinho 22430.535.001-35 Moça Prosa 

372 
588 Barbara Cristina Oliveira Lau 

839.XXX.XXX-87 BLOCO DA PRACINHA ON-LINE 

373 
591 Matheus Trindade Coelho da Silva 

164.XXX.XXX-10 Rolê Cultural RJ 

374 592 Joyce Nascimento Lima 321526590001-50 Tambor no Valongo 

375 596 
Jessica Nepomuceno da Silva Souza 

139.XXX.XXX-33 No Beat - Oficina de Bateria 

376 598 
Roger dos Santos Almeida 

090.XXX.XXX-80 Herança Africana 

377 600 
Raphaela Almeida Santos 

222050.040.001-49 EMPANDEIRADAS ONLINE 

378 601 
Darcy Mauro de Souza dos Santos 

949.XXX.XXX-00 Sal do Samba, 20 anos 

379 
603 Júlio Cesar Rocha de Oliveira 

081.XXX.XXX-90 Seguidores da Arte de Rua 



380 606 
Roberto Rodrigues Ferreira Filho 

056.XXX.XXX-66 Artes de Rua da Zona Norte 

381 609 
Willian Dias Julio 

103.XXX.XXX-07 Grão Festival do Riachuelo 

382 611 
Andressa Hygino Rodrigues da Silva 

36.214.889/0001-57 Cinelab Infantil 

383 
617 Margareth de Araujo Labanca 

0.6.XXX.XXX8 Raiz de Iroko - Filhos de Osobo 

384 619 
Claudio Nascimento da Silva 

975.XXX.XXX-91 Joga Bonito Que Eu Quero Aprender 

385 621 SAMIRAMES KATTAR 058.XXX.XXX-45 SLAM DAS MINAS RJ 

386 622 
Maria Julia Alves Monsores 

160.XXX.XXX-24 Que história é essa? 

387 624 
Filipe Proença de Carvalho Moraes 

081.XXX.XXX-99 Cineclube Irajá 

388 625 
Perfeito Antônio Fortuna Serra Lopes 

383.XXX.XXX-00 Perfeito Fortuna e a Farra do Circo 

389 628 

Damião Braga Soares Santos 

955.XXX.XXX-87 

SAL do SAMBA - Tributo a Donga, 

João da Baiana, Pixinguinha e Sinhô 

390 
629 MARCIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO 

075.XXX.XXX-07 QUINTAL DO BATUQUE 

391 631 
Mauricio casimiro da silva 

130.XXX.XXX-26 grupo Embhalô 

392 632 
Hislany Midon Pereira de Morais 

114.XXX.XXX-62 Circo no Mundo 

393 633 
Miqueias Baptista da Silva 

171.XXX.XXX-40 Coletivo Despadronize 

394 
634 Leandro Carlos de Souza 

082.XXX.XXX-88 Samba D'Dois 

395 635 
Débora Guimarães Gonçalves 

742.XXX.XXX-63 Curto Circuito 

396 637 
Ademir Angelo da Cruz Junior 

056.XXX.XXX-92 Ataq Fat Cap 

397 

641 Douglas Pinto Cordovil 

100.XXX.XXX-21 

Oficinas de DJ´s e de MC´s Grupo 

Aposentados e Perigosos 

398 642 

Luiz Augusto da Rocha Vaz 

187944.910.001-55 

MUSEU OFICINA DE ARTES 

LÚDICAS DO SAQUASSU 

399 643 

Thiago Spindola Motta Fernandes 

22.395.266/0001-13 

Curso gratuito: Introdução à História 

da Arte 



400 644 

Larissa Correia de Amorim 

21.908.028/0001-00 

Oficina de mapas afetivos da Zona da 

Leopoldina 

401 646 
Pedro Henrique Silva de Alcantara 

739.XXX.XXX-10 DIA DO CHARME 

402 647 Carolina Lago Obadia 26.277.637/0001-13 Ilustre Biblioteca 

403 648 
Fernando Almeida de Alcântara 

153.XXX.XXX0 A Trupe do Povo - Ação Sócio Afetiva 

404 649 

Marina Benedicto França 

17.080.121/0001-93 

Gigantes Pela Própria Natureza - 

Território Ocupado 

405 651 
Daniel Fernando de Jesus Arena 

089.XXX.XXX-65 Galera da Cruz Vermelha 

406 652 
JÚLIO CÉSAR jACINTO TEIXEIRA 

008.XXX.XXX/10 Roda de Samba Centro do Samba 

407 653 

Roberto Martins Ivo de Souza 

401.XXX.XXX-63 

Gremio Recreativo Cultural 

Carnavalesco Dragões da Riachuelo 

408 654 

VALERIA GLORIA MARTINS 

HENRIQUE 
070.XXX.XXX-05 

Dança para todos Academia Valéria 

Martins 

409 655 
Gabriela Pereira de Jesus 

249750.060.001-42 Escambo de Ideias 

410 
656 Samantha Joshua Nascimento de Souza 

165.XXX.XXX-00 

Camp Arth - Learning English Throug 

Art 

411 

657 Dandara Mendonça Ferreira Ventapane 

133.XXX.XXX-54 

Kasarão Kizomba - Fomentando a 

cultura do samba. 

412 
658 

TALITA NASCIMENTO SANTOS DO 

CARMO 106.XXX.XXX-58 FESTIVAL LGBTQI+ SUBURBANO 

413 

660 Luan Fortes Faria 

131.XXX.XXX-05 

Projeto Cultural Roda de Samba Dos 

Diamantes 

414 

661 Susana Carneiro Fuentes 

002.XXX.XXX5 

Leituras. Clarice Lispector e 

Dostoiévski, e contos russos de 

autores diversos (Púchkin, Gógol, 

Tchékhov e outros) 

415 
662 Mariana Mendes Sales Silva 

158.XXX.XXX-50 Projeto Raízes 

416 

663 PAULO CESAR XAVIER 

260.XXX.XXX-20 

ENSAIO ABERTO E OFICINAS DE 

DANÇA E PERCUSSÃO AFRO DO 

ORUNMILA 

417 664 Cássia Braz Santos 143.XXX.XXX-25 Oficina de Desenho 



418 

666 ANTÔNIO CARLOS FIRMINO 

17823198/0001-06 

MARCANDO AS MEMÓRIAS E 

HISTÓRIAS COM ARTES 

419 667 Pedro Bicudo Breves 127.XXX.XXX-39 Sarau Duolho 

420 

668 Juliana Teixeira Araujo 

014.XXX.XXX0 

Enxota que Eu Vou Trazendo Alegria 

a Praça Tiradentes 

421 
670 JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA 

387.XXX.XXX-91 RAÍZ DE PERCUSSÃO 

422 
672 Jaqueline de Jesus Guedes 

038.XXX.XXX-97 Roda de Samba do Guri 

423 

673 Manoel dos Anjos Dionisio 

273.XXX.XXX-49 

Escola de Mestre Sala, Porta 

Bandeira e Porta Estandarte 

424 674 Pedro Gomes Rajão 106.XXX.XXX-55 Leão Etíope do Méier 

425 
675 Anderson Rocha de Medeiros 

037.XXX.XXX-07 

Fábrica Cultural - Cia. de Teatro 

Articule 

426 

676 Jorge Luiz Costa 

130139.270.001-08 

Cerâmica Negra da Maré do Coletivo 

Maré de Artes e Esportes 

427 
677 Mariah de Castro Arco e Flexa 

183.XXX.XXX-05 Kínisi in the House. House of Kínisi 

428 
678 ULISSES DE OLIVEIRA MARTINS 

132.XXX.XXX-05 

CAPOEIRA ABALOU CIDADE DE 

DEUS 

429 
679 ANGELO ANTONIO DA SILVA 

076.XXX.XXX-25 

R.O.C.C - Rodas Culturais 

Conscientes. 

430 

681 Dayane Simões Rodrigues 

19.735.458/0001-17 

PROJETO CURUMIM - TEATRO 

PARA INFÂNCIA 

431 

682 
JOÃO CARLOS CHATAIGNIER DOS 

REIS 
160.XXX.XXX-18 Abstracto 

432 

684 Rosana Gomes dos Santos Rocha 

018.XXX.XXX-18 

Circuito de Arte e Gastronomia das 

Vargens 

433 
685 WELLINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA 

29.003.362/0001-18 PROJETO ALÉM DOS MUROS 

434 
688 Allan José Santos 

17.736.533/0001-39 Roda Cultural Do Méier C.C.R.P 

435 691 Bruna Bastos de Catro 175.XXX.XXX-57 JP MOVE Escola 

436 

693 Denise da Silva Vollaro 

509.XXX.XXX-49 

Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem 

Sai de Cima 

437 695 Nayro dos Santos Filho 073.XXX.XXX1 CinArt 



438 
697 LINO CAMENIETZKI AMORIM 

138.XXX.XXX-25 Desfile e ensaios do Multibloco 

439 

698 
GUILHERME CARDOSO ESTEVES 

RAMOS FRANCO 

129.XXX.XXX-06 

CULTURA BRASILEIRA PARA 

COMUNIDADE DA ILHA DO 

GOVERNADOR 

440 
699 Mayara Christine castro de oliveira 

104.XXX.XXX-29 Cloud aura festival 

441 700 Hugo Silva de Oliveira 104.XXX.XXX-13 Galeria Providência 

442 
702 Edimo dos Santos 

04..XXX.XXX01 Roda Cultural e Sarau da FB 

443 
703 Ana Paula Soares Tergilene 

076.XXX.XXX-54 Tríade - Curso livre de teatro 

444 
704 Raoní Costa Pereira da Silva 

185430.570.001-00 

Bloco Filhes da Martins - Oficina de 

Percussão 

445 705 Laura Campos Braz 192396.440.001-65 Projeto CRIA 

446 
706 Wilton Bernardes da Silva 

17.761.597/0001-90 

Cia Teatro Preventivo - Atitude 

Positiva 

447 
707 Luzinete Conceição Fogaça Rodrigues 

111.XXX.XXX-57 

Lives Solidárias - Cesta íntima da 

Mulher 

448 
708 Marlíria Flávia Coelho da Cunha 

895.XXX.XXX-68 Corpo Tátil 

449 
709 André Bento de Jesus 

090.XXX.XXX-61 Oficina Pé de Lata e outras coisas 

450 
710 Jailson Gomes dos Santos 

094.XXX.XXX-09 Palhaçadaria 

451 

711 Julio Cesar da Silva Lima 

088.XXX.XXX-80 

Seleções locais de modelos Jcré 

Facilitador 

452 
712 Edvandro Mores Santos 

204907.320.001-14 Projeto Interartes / Instrutor do Futuro 

453 

713 Camilo Bousquat Arabe 

391.XXX.XXX-07 

Centro Cultural Solar Wilson Moreira # 

Coletivo Sindicato do Samba 

454 
714 Jorge Luiz Candido Júnior 

079.XXX.XXX-35 FESTA DOS PSICOS 

455 

716 Lucas Costa Fraga 

071.XXX.XXX-14 

Performances de Rua - Estátua Viva, 

por Lucas Fraga 

456 
717 Diogo Bezerra do Nascimento 

26604213/0001-16 Festival Rock em Movimento 

457 

718 
VANIA BEATRIZ FREIRE ESTELLITA 

LINS 
928.XXX.XXX-91 Cine Integração 



458 

719 
Raoni Mendonça Ferreira Ventapane 

Assis 
107.XXX.XXX-61 

Canta Canta Minha Gente - O 

cotidiano, o carioca e Martinho da 

Vila. 

459 
720 Alex da Fonseca Veronese 

03..XXX.XXX80 Roda de Choro e Samba 

460 
721 Fábio Roberto Gomes da Silva 

919.XXX.XXX-04 OFICINA OGANAGÔ PERCUSSIVO 

461 

722 Joyce Daniele Ferreira da Silva 

136.XXX.XXX-23 

Oficina Criatividade, Arte e 

Ferramentas de Computação Gráfica 

462 

723 Raphael Acosta Gravino 

150.XXX.XXX3 

Oficinas de Capacitação Musical do 

Bloco Traz A Caçamba 

463 
727 José Felipe dos Santos Lima 

109.XXX.XXX-26 Ilha de Paquetá PQT 

464 
728 Bianca Rançato Martins 

32.935.818/0001-92 "Poemapa - arte é o caminho" 

465 730 Alison Martins 07..XXX.XXX37 Pagode da Garagem 

466 

731 Catarina Vilas Boas Vieira Pinto 

184.XXX.XXX-28 

MICRO POLITICAS DO CORPO EM 

MOVIMENTO 

467 

732 Marcelo Rodrigues Alves de Macedo 

143.XXX.XXX-20 

O artista em construção: cores e 

formas de Rafael 

468 
733 Gabriel Martins de Barros 

20.653.750/0001-70 ONG ECOA - Teatro Social 

469 
734 Arthur Carlos Carneiro Costa 

709.XXX.XXX-49 CHARNAVAL DE MADUREIRA 

470 
738 Rogério Ferreira de Melo 

072.XXX.XXX-14 Sarau do Calango 

471 

739 Mauricio da Costa Moreira Silva 

28.255.097/0001-00 

Exposição Fotográfica "Morro da 

Favela À Providência de Canudos' 

472 
740 Thiago Nielsen Rosa da Silva 

109.XXX.XXX-03 Samba do P-tróleo 

473 

743 Paulo Roberto Viana Coelho 

118.XXX.XXX-79 

Unidos da Vila Kennedy promove 

Roda de Capoeira do Mestre Teia 

474 

745 Suellen Paim de Melo 

144.XXX.XXX13 

Mostra de Cinema: Ciência, Saúde e 

Clima - A Arte na Defesa do Planeta 

475 
750 Heloísa Tenório Araújo de Vasconcelos 

130.XXX.XXX-70 Oficinas musicais Conexão Vocal 



476 
753 Tiago de Carvalho e Silva 

20.751.191/000130 Circo Na Rua 

477 

754 José Ricardo Andrade alves 

02..XXX.XXX33 

Oficina Escola Nossa Senhora do 

Teatro Atores criadores e 

empreendedores em midias sociais. 

478 
755 Graciane Maria da Silva Azevedo 

077.XXX.XXX-08 Projeto Social Movimentando Sonhos 

479 
756 Samuel Joshua Nascimento de Souza 

165.XXX.XXX-79 Phábrika e-Sports 

480 

757 Tadeu Ribeiro da Silva 

052.XXX.XXX5 

Centro de Preservação Cultural da 

Arte Capoeira CPCAC 

481 
758 Flavio Galiza Pinto da Rocha 

080.XXX.XXX-32 AOS NOVOS COMPOSITORES 

482 
759 Wendell de Lima Cardoso 

136.XXX.XXX-44 Roda Cultural do Acari 

483 
760 Marcus Vinicius Santana Macul 

079.XXX.XXX-38 

Aulas de Capoeira e Danças 

Brasileiras 

484 761 Denise Ribeiro da Silva 03..XXX.XXX94 Sarau Pra Geral 

485 
762 Rosa Maria Pires do Santos 

082.XXX.XXX-80 PROJETO VENTRE CRIATIVO 

486 
763 VITOR HUGO MOREIRA DA PAIXAO 

26.733.971/0001-34 Paixão Diversão 

 

 

 

 

 

B) Inabilitar as inscrições abaixo relacionadas: 

 

 

Número 

de 

inscrição 

Nome: CPF/CNPJ: 
Nome da Ação 

Local: 
JUSTIFICATIVA INABILITAÇÃO  

1 

2 

LUIZ BRUNO 

CARVALHO DOS 

SANTOS 

213.XXX.XXX-09 
JEITINHO 

CARIOCA 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



2 

18 
Lindenberg Cícero 

da Silva 17.645.512/0001-

08 

“Cineminha no 

Beco” 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

3 

29 

PAULO ROBERTO 

SCHMITZ 

FERREIRA 

087.XXX.XXX-39 

300 RODAS - 

Encontro 

Mundial de 

Capoeiristas 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

4 

33 

JULIANA DOS 

SANTOS DE 

SOUZA 

057.XXX.XXX-71 

Comunidade 

Amarelinho 

Acari 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

5 

37 teste 0...XXX.XXX teste 

8.2.1. Serão inabilitadas as inscrições de 

AÇÃO LOCAL cujas PROPONENTES não 

tenham cumprido todas as exigências 

estabelecidas neste REGULAMENTO, 

incluindo o preenchimento da FICHA DE 

INSCRIÇÃO DA PROPONENTE e do 

PLANO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL, 

e/ou impedidas de participar deste processo 

de seleção, de acordo com os item 6. 

6 

38 
Marcelo de Aguiar 

Fernandez 35.663.245/0001-

83 

Projeto 

Gerador - 

Formação 

Profissional 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

7 

58 
Alexsandro Rocha 

de Azevedo 

97.519.493/0001-

02 

Leitura no 

Lajão 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

8 

62 Maria Teresa Leal 32.886.997/0001-

15 

COOPA-ROCA 

Artesanato 

Têxtil 

2.1. a) PESSOA JURÍDICA não tem 

atividades dirigidas à cultura 



9 

64 Leandro Moura 

34.982.695/0001-

76 

ArteManha - 

Grafitando o 

futuro 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais;. 

10 
66 Rosangela Pereira 

11.734.745/0001-

09 

Arte com 

Pincéis 

2.1. a) PESSOA JURÍDICA não tem 

atividades dirigidas à cultura 

11 

69 
Wallace Fernandes 

magalhaes 
072.XXX.XXX-90 

Flashback do 

negão união de 

iraja 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

12 
71 

RICARDO DE 

OLIVEIRA SILVA 
047.XXX.XXX-99 Vila Anime 

7.8 no caso de pessoa física: comprovante 

de endereço; 

13 

74 
José Francisco Reis 

Tavares 
869.XXX.XXX7 Suburbagem 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

14 

76 Patricia Alves Sudré 033.XXX.XXX-00 
Vamos Pintar 

nas Mídias 

Não é residente ou estabelecida com sede 

e/ou filial no Município 

do Rio de Janeiro, em desacordo com item 

2.1.a) do Edital. 

15 

82 Hanna Miranda 105.XXX.XXX-77 

Sou passista 

da estação 

primeira de 

mangueira a 9 

anos, atuo 

também como 

passista show 

e como 

produção de 

eventos e 

nesse caso 

ficamos sem 

show, 

apresentações 

em quadra e 

viagens 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 7.8 no caso de pessoa física: 

comprovante de endereço; 



16 

83 
Marnei Fernando de 

Oliveira 
414.XXX.XXX-00 

EmCantos do 

Rio 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

17 

88 Aline Brito Santos 036.XXX.XXX-76 
Elas Sobre 

Rodas 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

18 

89 
Ailton Silva de 

Aguiar 
907.XXX.XXX-20 

RAP DAS 

MINAS 

FESTIVAL 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

19 

97 Graciara da Silva 

37.861.422/0001-

61 

Transforma 

Manguinhos 

Mutirão de 

Graffiti e Afetos 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 7.8 no caso de pessoa física: cópia 

de RG e comprovante de endereço; 

20 

98 
Decio da Silva 

Bastos Junior 
631.XXX.XXX-97 Art Local 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 



sociais; 

21 

100 

GUILHERME LUIZ 

DOS SANTOS 

PEREIRA DE SÁ 

155.XXX.XXX-17 
MÚSICA COM 

GUILHERME 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

22 

103 
Juan Briggs 

Campos 
148.XXX.XXX.-12 

Dançando com 

Juan 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

23 

106 
Eduardo Henrique 

de Souza Baptista 

30.079.874/0001-

47 

Samba no 

Larguinho 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

24 

107 
Hallison Ricardo 

Ramalho 
130.XXX.XXX-70 

HALLISON 

ARTES 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

25 

111 Aline Monteiro 073.XXX.XXX-39 

O Espetáculo 

de Teatro A 

Sagrada 

Família 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

26 

121 
AIRAN SILVEIRA 

MENDES 
003.XXX.XXX0 Arte do Airan 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

27 

122 Lívia Sílva Marabuto 804.XXX.XXX-72 Livia Danças 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 



28 

125 
gerardo horacio 

torres 
061.XXX.XXX5 

DESENHE 

UMA CAPA 

IMAGINÁRIA 

PARA O MEU 

LIVRO 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

29 
127 

Carolina Graciosa 

da Fonseca 
071.XXX.XXX-90 Olhar Saudável 

Comprovante de residência encaminhado 

não está liberado para acesso. 

30 

129 
Claudia Cristiane 

Soares da Silva 
071.XXX.XXX-23 

Projeto Laços 

de Amor 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

31 

131 
Sergio Luis 

Conceição Corrêa 

34.188.768/0001-

52 

Desfile do 

Bloco Berço do 

Samba 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

32 

133 
ANDRE SILVEIRA 

MENDES 
804.XXX.XXX-72 André Musical 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

33 

135 Vander Viana Regis  002.XXX.XXX.79 
Grajaú em 

Foco 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



34 

136 Helio Cavalcanti 101.XXX.XXX-20 Show Musical 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

35 

139 
Wilson Dias da 

Costa Neto 
114.XXX.XXX-50 

As Peripécias 

do Rei –Vila 

isabel 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

36 

143 

André Luiz da Costa 

Silva (Social: 

Andréa Brazil) 32.309.406/0001-

47 

Capacitrans RJ 

" Trans 

Formando" 

vidas 

LGBTIQA+ 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

37 

151 
Carlos Henrique 

Carvalho Rocha 
013.XXX.XXX-09 Roda da União 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

38 

155 

André Luiz da Costa 

Silva (Social Andréa 

Brazil) 
32.309.406/0001-

47 

"Trans 

Formando" na 

Moda com 

Capacitrans RJ 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

39 

158 

LUIZ CARLOS 

ANTUNES DE 

MESQUITA 

617.XXX.XXX-72 
FESTA COM 

OS AMIGOS 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

40 

164 
Olivia Maximiliano 

da Cruz Faria 
117.XXX.XXX-76 

Projeto 

Transistindo - 

Em parceria 

com o 

Capacitrans RJ 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 



41 

169 
Bernardo Ferreira 

Tavares 
134.XXX.XXX-24 CIRCUS ROCK 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

42 

171 
Geremias da Silva 

Marins 
152.XXX.XXX-21 Diversyque 

Não é residente ou estabelecida com sede 

e/ou filial no Município do Rio de Janeiro, 

em desacordo com o item 2.1 a) do Edital. 

43 

177 
Julio Cesar de 

Castro Pereira 

16.576.565/0001-

51 

Estudio 

Dezenove 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

44 

178 
Erick Rainho 

Menescal Sampaio 
130.XXX.XXX-08 

HIP-HOP 

Charme 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

45 

179 
Magda Marina 

Resende 
0.2.XXX.XXX0 

OFICINAS 

CULTURAIS 

CAÇA 

TALENTOS 

Não é residente ou estabelecida com sede 

e/ou filial no Município do Rio de Janeiro, 

em desacordo com o item 2.1 a) do Edital. 

46 

180 
Elizabeth de Jesus 

Lopes Almeida 
018.XXX.XXX-08 

MANGUXI – 16 

Poemas de 

Antônio 

Agostinho Neto  

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

47 

181 

Joziane Nunes Do 

Nascimento ( Kalin 

Morgana - Drt 

47475) 

070.XXX.XXX-64 

Projeto Dança 

Cigana pra 

Todos 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 



sociais; 

48 

185 
Christina Maria 

Rodrigues Teixeira 
748.XXX.XXX-72 

OFICINA DE 

LEITURA 

ENCENADA 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

49 

186 
Raquel Pinto 

Linhares 22.827.391/0001-

55 

Oficina de 

Teatro Popular 

e Perna de Pau 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

50 

190 Revista Desvio 178.XXX.XXX-09 

Ações 

Educativas e 

Mediação - 

Práticas a 

distância 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

51 

194 CASSIEL MORAS 149.XXX.XXX-82 

ALFABETIZAÇ

ÃO DA 

PARTITURA 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

52 

195 Adailton Medeiros 839.XXX.XXX-87 

Memórias 

Afetivas de 

Anchieta 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 



53 

196 
Evson Sebastião de 

Lima 
081.XXX.XXX-57 

Sinergia 

Música Esporte 

e Arte 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

54 

198 
Fábio Pereira 

Batista 
088.XXX.XXX-30 

Cia Folclórica 

Junina PoDe-C 

Show 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

55 

199 
Maria de Fátima 

Silva Angelo 
073.XXX.XXX-32 

Brincando e 

Contando 

História no 

Isolamento 

Social 

Não é residente ou estabelecida com sede 

e/ou filial no Município do Rio de Janeiro, 

em desacordo com o item 2.1 a) do Edital. 

56 

200 
Gisele Costa da 

Conceição 
030.XXX.XXX-20 

BAILE DOS 

PRIMATAS 

7.11. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

57 

201 
Miguel Emilio 

Botelho Paolino 

31.025.443/0001-

60 

Little Giants 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

58 

206 
Marcos Antonio 

Falcão Costa 
926.XXX.XXX-87 

“EFEITOS para 

guitarra e 

outros 

instrumentos” 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

59 

207 
Eduardo Alexandre 

Matias de Oliveira 
016.XXX.XXX-18 Nós é Black 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

60 

209 
Marcos André da 

Costa Amorim 

17423722/0001-51 

Curso online de 

Harmonia 

funcional e 

improvisação 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 



positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

61 

217 
Rosane Teixeira da 

Silva 
028.XXX.XXX-40 

Juntos na 

Missão 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

62 

219 
Milton Carlos 

Vicente 
092.XXX.XXX-63 

Bateria e 

percussão sem 

fronteiras 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

63 

221 
Rosangela Madlum 

Ribeiro 
779.XXX.XXX-87 

Pôr do Samba 

de mesa em 

mesa 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

64 

223 
JAIRO REZENDE 

DA SILVA 
892.XXX.XXX-87 

Roda de 

Samba sem 

panela 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

65 

224 Ely de Oliveira Brito 427.XXX.XXX-00 

Live in Lona - O 

“Projeto Live in 

Lona” 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 



inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

66 
226 

Isabel Cristina 

Rodrigues de Souza 

32.739.459/0001-

06 
Inps da ilha 

2.1. a) PESSOA JURÍDICA não tem 

atividades dirigidas à cultura 

67 

228 
BIANCA SERRANO 

CARDOSO 
108.XXX.XXX-77 

CANTAR É 

VIDA 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

68 

229 
Gílson de Oliveira 

(Gilsinho Oliveira) 
878.XXX.XXX-49 

Banda Swing 

Suburbano 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

69 

233 
Gustavo de Souza 

Alves 
125.XXX.XXX-05 

PASC(PLANO 

DE AÇÃO 

SOCIAL 

CULTURAL). 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

70 

235 
JOSÉ WANDERLEY 

GOMES DA SILVA 

33.368.111/0001-

04 

CURSO PARA 

FORMAÇÃO 

DE DJ E 

OPERADOR 

DE AUDIO 

7.9 no caso de grupos ou coletivos 

representados por pessoa física ou pessoa 

jurídica - MEI: Carta de Representação de 

Grupo (Anexo 1), assinada por todos os 

integrantes, mais a documentação exigida 

para a pessoa física ou jurídica proponente; 

71 

237 
Luiz Claudio 

Ximenes 
016.XXX.XXX-54 

Ligações 

Urbanas 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



72 

238 

Ana Elisabeth 

Cardoso Meira 

Barbosa 

069.XXX.XXX-55 K-Pop Idols 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

73 

240 

SÉRGIO FOCKS 

CASCELI 

FERREIRA 

697.XXX.XXX-00 

Confecção de 

Joias - 

Transmissão 

de Saberes 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

74 

241 
Leandro Maciel de 

Carvalho 
095.XXX.XXX-19 

#CriançaConec

tada 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

75 

242 

SAMUEL 

BARROSO 

ROSMANINHO 

132.XXX.XXX-82 

Ação Arte e 

Design 

(Workshop em 

Ilustração, 

Design Gráfico 

e Animação) 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



76 

244 
Carlos Alberto da 

Silva Junior 
074.XXX.XXX5 

Samba no pé e 

Ziringuindum / 

Prêmio Apolo 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 7.9 no caso de grupos ou coletivos 

representados por pessoa física ou pessoa 

jurídica - MEI: Carta de Representação de 

Grupo (Anexo 1), assinada por todos os 

integrantes, mais a documentação exigida 

para a pessoa física ou jurídica proponente; 

77 

246 

Marcos Olympio 

Marques de 

Santana 

024.XXX.XXX-98 

Projeto 

Essência Black 

- Dançando 

com Charme 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

78 

249 
Lucas da Silva 

Lopes 
140.XXX.XXX-32 Ledbox Festival 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

79 

255 
Leonardo Veiga 

Acioly 
028.XXX.XXX-14 

RODA DE 

TODOS OS 

SAMBAS 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

80 

259 

ALUÍSIO 

MACHADO VELHA 

GUARDA SHOW 

DO IMPÉRIO 

SERRANO 

22.782.177/0001-

20 

ESCOLAS ,, 

TEATROS ,, 

CASAS DE 

SHOWS ,, 

ESCOLAS DE 

SAMBA ,, 

PRAÇAS , 

HOSPITAIS 

7.6. No formulário de inscrição o candidato 

à premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



81 

272 
Wellington Luiz 

Souza dos Santos 
099.XXX.XXX.95 

Samba da 

Libertação 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

82 

276 
Stephanie Caroline 

da Silveira Borges 

26.887.785/0001-

50 

Ler para 

escrever, uma 

oficina de 

leitura e escrita 

para jovens e 

estudantes 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

83 

283 
Ivan Matheus da 

Silva 

CPF.XXX.XXX.027

-42 

Projeto "Fica 

em Casa" 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

84 

284 Luciano Ferreira 052.XXX.XXX-95 

Produção 

cultural –Agita 

Vila 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

85 

286 
Jailson Gonçalves 

de Souza 
649.XXX.XXX-72 

Zé Tambozeiro 

- Quilombo 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 



86 

287 
Pedro Henrique Lins 

Pagnez 
126.XXX.XXX-92 

Roda Cultural 

de 

Jacarepagua 

Quarta Under 

CCRP 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

87 

290 

MARIA ROCIDELIA 

DE ALMEIDA 

AMORELLI 

02..XXX.XXX70 

Cobertura, 

transmissão e 

divulgação da 

cadeia 

produtiva do 

Carnaval, das 

comunidades e 

escolas de 

samba dos 

grupos de 

acesso do Rio 

de Janeiro 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

88 

297 
Andrezza Marques 

Lima do Nascimento 

34.614.828/0001-

51 

Aulas de Dança 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

89 

298 

Barbara Stephanya 

Fideles da mota e 

Melo 

137.XXX.XXX-46 
Produção de 

teatro 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

90 

300 
João Felipe Severo 

da Costa Zacharias 
106.XXX.XXX-92 Faro 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 
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303 
Ana Cristina Pereira 

Pinto 

12.676.000\0001-

95 

FESTIVAL DE 

DANÇA DE 

SEPETIBA 

SEKAI ANIME 

SHOW 

FESTIVAL 

INTERNO DA 

ADAC 

ESPETACULO 

DE DANÇA DE 

FINAL DE ANO 

9.1.1. Serão inabilitadas as inscrições cujas 

PROPONENTES não tenham 

cumprido todas as exigências estabelecidas 

neste REGULAMENTO, incluindo 

o preenchimento do CADASTRO DO 

PROPONENTE e do CADASTRO DO 

PLANO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL, 

e/ou impedidas de participar deste 

processo de seleção, de acordo com os item 

7 

92 

304 
Fernando França 

Teixeira Leite 
128.XXX.XXX-09 

Roda Cultural 

do Flamengo 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

93 

307 Cecília Araujo Vaz 

26223082/0001-27 

Conta que Eu 

Faço 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

94 

309 
Jesiane Camila dos 

Santos Souza 
448.XXX.XXX-13 

ENCONTRO 

COM AS 

MINAS / 

CIDADE DE 

DEUS 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

95 

310 
Yuri da Silva Tomaz 

Braga 
175.XXX.XXX-92 

Espetáculo "L e 

cá " 

Não é residente ou estabelecida com 

sede e/ou filial no Município do Rio de 

Janeiro, em desacordo com item 2.1.a) do 

Edital. 

96 

329 
Adair da Silva 

Machado 
018.XXX.XXX-76 

VENTRES 

VERDE E 

ROSA 

A MEMÓRIA 

VIVA DAS 

PASTORAS 

DA ESTAÇÃO 

PRIMEIRA DE 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 



MANGUEIRA inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

97 

332 
Sérgio Menezes dos 

Reis 
052.XXX.XXX-04 

Reflexão e 

Comportament

o 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

98 

333 

Jefferson Santos 

Rocha Jefferson 

Rocha 

916.XXX.XXX-91 

NOME DA 

AÇÃO LOCAL 

Oficina de 

teatro, dança e 

vídeo. 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

99 

335 Flávio Lima Ferreira 375.XXX.XXX3 

Causos, 

Causas & 

Canções 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos 

100 

336 
Alessandro Moisés 

da Costa 
087.XXX.XXX-90 

Ação #4 - 

isolamento 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos 

101 

354 
Cristiano dos Santos 

Amorim 
087.XXX.XXX-77 

WORKSHOP 

DE SAMBA NO 

PÉ 

ENCANTOS 

DO PAVÃO 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos 
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357 

Andrea de Araújo 

Soares Longuinho 

de Souza 

126.XXX.XXX-57 
Filhos do 

Samba 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos 

103 

358 

GLAUCIANE DOS 

SANTOS 

ANDRADE 

157.XXX.XXX-37 
REFORÇO 

ESCOLAR 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

104 

360 
Rafael Geraldo 

Menezes 22.884.656/0001-

57 

Boas Novas 

Suburbanas 

7.8 no caso de pessoa jurídica - MEI: cópia 

de RG e CPF do representante legal e 

Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual. 

105 

363 
Hugo Silva de 

Oliveira 21.527.140/0001-

92 

CULTURA 

HOUSE - 

BONDE DO 

JACK 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

106 

364 
Gabriel Mellin de 

Campos 
092.XXX.XXX1 

Curso de 

Produção 

Executiva e 

Criativa 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos. 

107 

369 
Mariluce Maria de 

Souza 

27.167.302/0001-

05 

A arte de ser 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

108 

372 
Rogério de Almeida 

Silva 
071.XXX.XXX-00 

Feijoada Dhus 

Pretos 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



109 

376 
Ângelo dos Santos 

Mathias 
123.XXX.XXX-62 Samba Coletivo 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

110 

377 Igor da Silva Santos 164.XXX.XXX-58 

Cidade Sonhos 

- Coletivo 

Bonobando 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

111 

378 
Débora de Oliveira 

Giordano 
104.XXX.XXX-40 

Projeto 

Capoeira 

Engenho do 

Mato 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

Comprovante de dados bancários não está 

liberado para acesso. 

112 

379 
Paulo Pel   osado 

de Oliveira 
588.XXX.XXX-68 

Ensaios e 

Apresentaç es 

do Show 

mulheres 

Pretas e 

 esist ncia 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

Comprovante de dados bancários não está 

liberado para acesso. 

113 

380 
Giselle Maria 

Teixeira Santos 
055.XXX.XXX-52 

Projeto: Giselle 

Santos - 

Desenvolvimen

to Humano e 

Social 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

114 

382 Ana Maria de Jesus 

29761684/0001-26 

Nosso encontro 

na Roda de Luz 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 
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386 
Marco Aurélio 

Camarda Marinho 
180.XXX.XXX-02 

Carnaval 

Remix 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

116 

390 
Simone Ferreira do 

Nascimento Teixeira 

13.636.332/0001-

09 

Saúde na 

Dança 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

Comprovante de dados bancários não está 

liberado para acesso. 

117 

391 
Simone marinho da 

silva 
025.XXX.XXX-56 

cia. teatral José 

de Alencar 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

Comprovante de dados bancários não está 

liberado para acesso; Nâo enviou Carta de 

Representação de Grupo da maneira 

pedida. 

118 

392 

WUDSON 

GUILHERME DE 

OLIVEIRA 

088.XXX.XXX-07 

Diálogos de 

Sensibilizações 

Étnico-Raciais 

em Cultura e 

História 

Africana, 

Indígena e 

Afro-Brasileira 

em "TEMPOS 

DE 

PANDEMIA" 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

119 

394 
VANESSA 

DAMASCO 

24.213.930/0001-

91 

Oficina de 

Elaboração e 

Planejamento 

de Projetos 

Culturais 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 



120 

395 
José Alexandre 

Albuquerque 
814.XXX.XXX-68 

Baile dos 

Primatas 

7.11. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo. 

121 

398 
Eliana Simões 

Massari 
510.XXX.XXX0 

"Samba com a 

Velha Guarda 

Musical de 

Lucas" 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

122 

399 
Maria Marta Diniz da 

Silva 
625.XXX.XXX-34 

Resgate de 

Brincadeira 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

123 

403 

FRANCISCO 

ALVES DE 

ANDRADE 

024.XXX.XXX-56 
MOSTRA 

PORTUÁRIA 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

124 

404 
Evanio Pereira de 

Paula 
018.XXX.XXX-05 

Fragmento da 

história 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

125 

406 
RENATA MARIA 

DAS GRAÇAS 
049.XXX.XXX-40 

Oficina de 

tambores afro 

jazz 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



126 

407 Milena Manfredini 

33.206.365/0001-

26 

Mostra de 

Cinema 

Narrativas 

Negras 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

127 

408 
Ana Maria Meneses 

Pena 
353.XXX.XXX-20 

Roda de 

Gratidão Dança 

a Cultura dos 

Povos 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

128 

409 
Leandro Alves 

Gomes 
016.XXX.XXX-26 

Projeto Cria 

Desse Quintal 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 
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410 
Paula Borret 

Baptista 
025.XXX.XXX-70 

Sede Ilê Axé 

Ogum e Oxum 

2.1 alínea a) “P OPONENTE” é a PESSOA 

FÍSICA, com idade mínima de 18 (dezoito) 

anos, ou JURÍDICA, na qualidade de MEI, 

cujas atividades sejam dirigidas à cultura, 

residentes ou estabelecida com sede 

e/ou filial no Município do Rio de Janeiro, 

com atuação cultural na área premiada há 

no mínimo 1 (um) ano, condições que 

deverão ser comprovadas através das 

informações prestadas no momento da 

inscrição da AÇÃO LOCAL. 

130 

413 
Felipe de Sousa 

Carneiro 

25.078.503/0001-

00 

Nyl MC - Para 

Melhores Dias 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

131 

414 
Juliana Ramos de 

Oliveira Motta 
095.XXX.XXX-10 CP ARTs 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

132 

415 
LEONARDO 

BRASIL DA SILVA 
113.XXX.XXX3 

MOSTRA DE 

ARTE DAS 

FAVELA 4 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

133 

417 
LUIZ CARLOS DE 

BRITO SILVA 
112.XXX.XXX-32 

ESCOLA DE 

FUNK 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 



134 

418 
PEDRO JORGE 

LOPES SANT'ANNA 
717.XXX.XXX-68 

BLOCO DO 

CACHORRÃO 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

135 

419 
Maria Tereza dos 

Anjos Cavalcanti 
793.XXX.XXX-91 

TETÊ 

CARIOCANDO 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

136 

420 Ronaldo Pinheiro 861.XXX.XXX-87 
no samba com 

nonato 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

137 

423 
Beatriz Barros 

Martins 

20.055.592/0001-

56 

Aberta 

Residência 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 



138 

424 

NATALIA 

POLICIENCIA DA 

SILVA 

155.XXX.XXX7 

BALANÇANDO 

COM 

NATHALIA 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

139 

426 
OMAN IDJAIRRURI 

OADO 
129.XXX.XXX-26 

OMAN OADO 

DRUUMER 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

140 

428 

Jorge Luis 

Rodrigues Pinheiro 

de Faria 

924.XXX.XXX-91 

Site Sopa 

Cultural - 

Divulgação de 

notícias 

culturais 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



141 

429 
PAULO ANDRE 

VENTURA 
118.XXX.XXX-76 

MUSIC ON 

THE STREETS 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

142 

430 
SAMARA BATISTA 

LIGIÉRO  
086.XXX.XXX-90 

“Mulheres de 

tamanho reais 

com corpos 

reais.” 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

143 

431 

Marcos Victor 

Meirelles dos 

Santos 

16.493.403/0001-

50 

Palestra 

Artística - 

Bulying, Qual é 

a Graça? 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

144 

432 

LUIZ FERNANDO 

MARQUES DOS 

SANTOS 

139.XXX.XXX6 
HIP HOP 

BATALHA 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 



145 

433 

JEAN FELIPPE 

SOARES DA 

SILVEIRA 

131.XXX.XXX-80 

DANCE 

TERCEIRA 

IDADE 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

146 

435 Maria Sonia Destri 593.XXX.XXX-00 

Conversando 

sobre Dança e 

Montagem 

Coreográfica 

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

147 

436 
Wagner de Souza 

da Costa Filho 
155.XXX.XXX-76 

Roda cultural 

da central 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 7.12. Caso 

seja identificada a inscrição de uma mesma 

ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo 

148 

439 
Carlos Henrique 

Carvalho Rocha 
013.XXX.XXX-09 Roda da União 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

149 

440 
Julio Cesar Souza 

de Andrade 
069.XXX.XXX-40 Black é Vida 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



150 

441 
Lorenna Krishna 

Rodrigues Santos 
187.XXX.XXX-69 

RODA 

CULTURAL DA 

CENTRAL 

7.12. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo 

151 

442 
Maria de Fatima 

Santana 
782.XXX.XXX-87 Canta e Viver 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos. 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, 

por meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam 

como portfólio, inclusive ações de 

divulgação via redes sociais 

152 

443 

Doralyce Augusta 

Rodrigues da Silva 

Gonzaga 

081.XXX.XXX-80 Festa Ancestral 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos. 

153 

444 
REINALDO 

PEREIRA DA SILVA 
913.XXX.XXX-00 

OFICINA DE 

GUITARRA  

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos. 

154 

445 
JOILSON CORRÊA 

BARBOSA 
117.XXX.XXX-59 LeBRon JOW 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos. 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, 

por meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam 

como portfólio, inclusive ações de 

divulgação via redes sociais 



155 

446 
SILVAIL DE SOUZA 

MARIA 
083.XXX.XXX6 

RODA DA 

MADAME 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos. 7.7 

Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, 

por meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam 

como portfólio, inclusive ações de 

divulgação via redes sociais 

156 

449 Kathya Regina 016.XXX.XXX-33 

Quadrilha 

Pimentinhas do 

Salgueiro 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

157 

450 
Marcelo Rodrigues 

Silva  
056.XXX.XXX-42 

Percussão e 

muito+ 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

158 

451 
WILDER 

PAPPETTE 
026.XXX.XXX-36 

HISTÓRIA DA 

MÚSICA 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

159 

455 
Eric Jonathan de 

Campos 
126.XXX.XXX-93 

Mais que 

vencedores 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 



160 

462 
Sebastião Bento dos 

Santos de Lima. 
085.XXX.XXX1 

Esperança 

Musical 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

161 

465 

RODRIGO JOSE 

FERRETTI 

BARANDA 

164.XXX.XXX5 

ROTINA DE 

UM TÉCNICO 

DE SOM 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

162 

466 
Rômulo Pereira de 

Oliveira 
059.XXX.XXX-19 

Mixando na 

floresta 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

163 

473 
Karolyna Fontenelle 

de Oliveira 
780.XXX.XXX-34 

UBUNTU – 

CULTURA EM 

DESENVOLVI

MENTO 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

164 

478 Adriana Moreira 835.XXX.XXX-53 
Show Adriana 

Moreira 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

165 

479 
Sergio Murilo 

Ribeiro Melo 
844.XXX.XXX-00 

MOSTRA 

TEATRAL NÓS 

PODEMOS 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 



territórios em que são desenvolvidos; 

166 

481 
Jerson de Oliveira 

Soares 
137.XXX.XXX-71 

Dream - 

Produção de 

video clip 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

167 

483 
Carla Mendes 

Pestana Marins 

18551161/0001-39 

Aulas on line 

de 

encadernação 

diagramação e 

scrapbook 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

168 

484 
Carolinne da Silveira 

Pecsen 
130.XXX.XXX-60 

PREPARAÇÃO 

CORPORAL- 

YOGA 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

169 

486 
Carolina Caldas 

Ceccopieri 
123.XXX.XXX-85 

Um Conto 

Musical 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

170 

487 
Wagner de Aguiar 

Cardoso 
796.XXX.XXX-78 

Na sombra da 

Amendoeira 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

171 

489 
Roberta Calábria 

Albertim 
105.XXX.XXX2 

DENTRO, 

FORA, ENTRE: 

o corpo da 

mulher (não) é 

uma casa 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 



territórios em que são desenvolvidos; 

172 

490 
Gilberto Ricardo 

Lantimant Forte 
553.XXX.XXX-06 

Artesanato com 

Cristais e 

pedras 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

173 

491 
RODRIGO 

BRANDÃO 
104.XXX.XXX6 

Produção 

Cultural no 

carnaval 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

174 

493 
RAFAEL SOUZA 

DE CARVALHO 
161.XXX.XXX0 

MUSICA 

URBANA 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

175 

494 
APARECIDA 

MALAQUIAS 
921.XXX.XXX-53 

NAGODEGI DA 

OXUM E 

CABOCLO 

TIBIRIÇÁ 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

176 

495 
Jurema Esteves de 

Menezes Duarte 
507.XXX.XXX-87 

Mãos que 

Falam com 

Amor 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 



177 

496 

ANDERSON 

ANTONIO DOS 

SANTOS 

042.XXX.XXX7 
O CANTO 

LIVRE DA VILA 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

178 

498 
Laila Freire Aurore 

Romão 

34.508.685/0001-

01 

Chora 

Mulheres Na 

Roda ( Oficina 

de Choro para 

mulheres 

instrumentistas) 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

179 

499 

ADERLANIO 

COELHO DO 

NASCIMENTO 

082.XXX.XXX5 
GERANDO 

MIDIA 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

180 

500 
Amanda Carvalho 

Rocha da Silva 
177.XXX.XXX-07 

Atividade de 

Encerramento - 

A Magia do 

Ballet: O 

Quebra Nozes 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

181 

501 
Alessandra 

Meirelles da Silva 
037.XXX.XXX3 

Arte Faz Parte 

Arte Educação 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

182 

502 Patricia Lobianco 020.XXX.XXX-37 

Produção 

Cultural e 

propagação da 

arte na zona 

sul do Rio de 

Janeiro 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 



183 

503 
Sabrina Carvalho 

Rocha da Silva 
171.XXX.XXX-00 

Atividade de 

encerramento: 

Conto Natalino 

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos 

territórios em que são desenvolvidos; 

184 

510 

ROMULLO 

PEREIRA DA SILVA 

PAIVA 

131.XXX.XXX0 
CONSTRUIND

O O RAP 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

185 

511 
Joelma da Silveira 

Veiga 
086.XXX.XXX-09 

Produções em 

Harmonia 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

186 

512 
ADRIANA DE 

SOUZA PEREIRA 
115.XXX.XXX-21 

CIA DA HORA 

PRODUÇÕES 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

187 

513 
Diogo Guimaraes 

Brandão 
088.XXX.XXX.54 

CAJON 

BRASIL-

RITMOS 

BRASILEIROS 

NO CAJON 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

188 

514 
EVANDRO LUIZ 

DOS SANTOS 
825.XXX.XXX5 

BAMBAS DA 

VILA  

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 



Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

189 

518 
Fernando Almeida 

de Alcântara 
153.XXX.XXX-90 

A Trupe do 

Povo - Ação 

Sócio Afetiva 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

190 

524 

SUSANA PINTO 

RODRIGUES 

GUARDADO 

061.XXX.XXX-36 

Prazer é Poder 

- Música para 

inspirar 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

191 

526 
Naamã de Araujo 

Martinez Uzêda 
151.XXX.XXX-29 

FABRICA DE 

TALENTO 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

192 

529 
Manuela Hollós de 

Miranda 
139.XXX.XXX-61 

Agenda 

Alternativa - 

When in Rio 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

193 

531 
Joyce Nascimento 

Lima 

321526590001-50 

Tambor no 

Valongo 

7.12 Caso seja identificada a inscrição de 

mais de uma ação, de um mesmo 

proponente, a primeira será inabilitada em 

qualquer tempo. 

194 

533 
Natália da Silva 

Macedo 

30.267.790/0001-

37 

Costurando 

com Natalia 

Marques 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 



195 

535 
VIVIANE DE JESUS 

SILVA 
082.XXX.XXX-55 

Sarau cultural 

de terras 

realengas 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

196 

540 
MARCIA GOMES 

BARRETO 
868.XXX.XXX-34 

A CULTURA 

DOS CRISTAIS 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

197 

541 
Gabrielli Lima 

Araújo Silva 
120.XXX.XXX-00 

Literatura 

Sankofa 

Não é residente ou estabelecida com sede 

e/ou filial no Município 

do Rio de Janeiro, em desacordo com item 

2.1.a) do Edital. 

198 

545 

JO GE SAINT’ 

CLAIR 

CAVALCANTE 

PESSÔA 

013.XXX.XXX-30 

MOVIMENTO 

CULTURAL 

BATE BOLA 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

199 

546 
Leonardo do 

Rozario Barbosa 
123.XXX.XXX-33 

Gravação da 

Roda de 

Samba 

PedeTeresa 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

200 

549 
Thiago Pereira 

Teixeira 
109.XXX.XXX-45 

QUINTAL DA 

MAGIA 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



201 

550 
Carla Bernardes 

Moraes 
974.XXX.XXX-20 

Projeto 

Encontros 

Culturais 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

202 

551 
Yasmim Pinheiro 

Assade 
056.XXX.XXX-21 

Água de beber 

na Lanchonete 

Lanchonete 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

203 

553 
Lucy Rodrigues de 

Macena 
916.XXX.XXX-04 

Arte do Bem 

Inclusiva 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

204 

554 
Sheila Guerra da 

Veiga de Oliveira 

32105549/0001-37 

Vídeo-Aulas de 

Artesanato - 

Técnica da 

Madeira com 

Resina e 

Marchetaria 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

205 

556 
Lídia Fátima dos 

Santos 

22.305.048/0001-

40 

Samba na 

Praça 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

206 

559 

Lílian do 

Nascimento da Silva 

Souza 

047.XXX.XXX-98 

Vídeos Aulas 

online de 

crochê 

ensinando a 

técnica e 

confecção de 

peças 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-



cultural há no mínimo 01 ano. 

207 

560 
Andrews Faria 

Fernandes Besserra 
034.XXX.XXX-70 Arte em Ação 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

208 

562 
Andrew Moura de 

Aguiar 
161.XXX.XXX-02 ArtBitches 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

209 

563 
Alexandre Matias 

Oliveira de Deus 
062.XXX.XXX-34 

IV Prêmio 

Mulheres de 

Benguela 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

210 

565 
Antonio Augusto 

Ferreira de Brito 
191.XXX.XXX-91 

PODCAST 

“HISTÓ IAS 

DE 

BOTAFOGO” 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

211 

568 Egil vieira junior 024.XXX.XXX-36 

Forró da Lapa 

Cultural popular 

do Norte e 

Nordeste. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



212 

572 
Anderson Leonardo 

Vieira Carvalho 
178.XXX.XXX-40 

MOVIMENTO 

DOS 

ARTISTAS DE 

RUA DO RIO 

DE JANEIRO 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

213 

576 
Eduardo dos Santos 

Souza (Dubioh) 
058.XXX.XXX-07 

Versos de 

liberdade 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

214 

584 

Girlene Girlene 

Maria da Conceição 

dos Santos 

088.XXX.XXX-05 
Encontro das 

Artes 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

215 

585 Alex Costa Silva 

27.409.865/0001-

62 

Arerê na Praça 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

Não comprova atuação na área artístico-

cultural há no mínimo 01 ano. 

216 

589 
Maria José Vieira 

dos Santos 
909.XXX.XXX-20 

Ouvindo Deise 

Vieira - Leros, 

Leros e 

Boleros. 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

217 

590 

PEDRO HENRIQUE 

DOS SANTOS 

ROSA 

052.XXX.XXX-28 

A CULTURA 

POPULAR DO 

CLOVIS 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



218 

593 
Ieda Vieira Franco 

Thomé 
369.XXX.XXX9 

IDOSOS 

FELIZES 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

219 

594 
Maria Victória 

Loureiro de Souza 
903.XXX.XXX-20 

Borbulinha E O 

Circo de 

Pepino P 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

220 

595 
Juliana Alves do 

Couto Ferreira 
107.XXX.XXX4 

Deixa Que eu 

Conto 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

221 

597 
Thales Santiago 

Medeiros Gama 
131.XXX.XXX-05 Fotos Babilônia 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

222 

599 
ALANA DA SILVA 

CONRADO 
178.XXX.XXX-14 

PROJETO 

DANÇA 

SOCIAL 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 



de divulgação via redes sociais; 

223 

602 
Luiz Vinicius 

Ferreira da Silva 
150.XXX.XXX-88 

Imersão 

Desenvolvimen

to pessoal e 

impulsionament

o do Periférico 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

224 

604 
Alan dos Santos 

Castilho 

11.796.316/0001-

58 

Exposição 

virtual 

Fragmentos da 

Nossa História 

- edição Rio de 

Janeiro 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

225 

605 
Priscila Moret Pio 

Maciel Lima 
104.XXX.XXX-57 

Espetáculo 

gratuito - grupo 

Cine em Canto 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

226 

607 
Noemia de Mello 

Souza 
790.XXX.XXX-20 

APROVEITAM

ENTO E 

REAPROVEIT

AMENTO DE 

ALIMENTOS: A 

ARTE DE 

COZINHAR. 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



227 

608 
Renato Cesar 

Moraes de Soura 
965.XXX.XXX-87 

LER PARA 

ESCREVER 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

228 

610 

Toni Lotar - Antonio 

Claudio Lotar da 

Silva Araujo 

258.XXX.XXX-87 

Implantação do 

Shopping 

Virtual Indígena 

da Aldeia 

Maracanã 

Vertical 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

229 

612 
Thamires da Silva 

Rodrigues 
152.XXX.XXX-93 Ritmos dancer 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

230 

613 

Karen Pereira 

Marmello Santos 

Muniz 

079.XXX.XXX-80 

Mulheres 

Pretas Atrás 

das Câmeras 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 



de divulgação via redes sociais; 

231 

614 
Chantal do Amaral 

Lesbaupin 

23.320.137/0001-

29 

Vídeo aula de 

macramê 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

232 

615 
Paulo Felipe dos 

Santos Domingues 
058.XXX.XXX-98 Casa de Artista 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



233 

616 
Maíra Azevedo 

Pinto 
169.XXX.XXX-64 Ocup'Arte 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

234 

618 
Rita de Cássia 

Balduino 
137.XXX.XXX-92 

Samba Tá com 

Tempo?! 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

235 

620 
Christiane Alves da 

Costa 

27.288.278/0001-

62 

Projeto: Afeto 

Oficinas de 

Artes - Oficina 

VIVO 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

236 

623 

MATHEUS 

FERREIRA 

VASCONCELOS 

160.XXX.XXX.46 RAP imagem 

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 



237 

626 
Tales de Paula 

Souza 
124.XXX.XXX-35 Quilombike 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

238 

627 
Simone de Araújo 

Machado Cardoso 
052.XXX.XXX4 

Roda de 

Samba do 

Leme 

7.7 Comprovação de que a ação apresenta 

no mínimo 01 (hum) ano de realização, por 

meio de registros (fotos, vídeos etc.), 

material de divulgação (folders, panfletos, 

cartazes, publicações digitais etc.), 

certificados ou quaisquer outros materiais 

que sirvam como portfólio, inclusive ações 

de divulgação via redes sociais; 

239 

630 

Stephanie Andreas 

Nascimento de 

Souza 

33.878.963/0001-

41 

Phábrika de 

Podcasts 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

240 

636 
Rubem Oliveira 

Cavalcante jr 
057.XXX.XXX-31 

lutheria para 

todos 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

241 

638 
Flavia eloah Santos 

Barbosa 
099.XXX.XXX-75 

TriplicArte 

Cultura 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

242 

639 
MAURO JOSE 

MARINS 
084.XXX.XXX-02 CYPHER KIDS 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 



sociais; 

243 

640 
Antonia Maria da 

Silva 
106.XXX.XXX-40 

MULHERES 

QUE FAZEM : 

OFICINA DE 

BRICOLAGEM. 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

244 

645 Debra reis 038.XXX.XXX-87 

FOTO 

MELHOR QUE 

TEXTO 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a 

realização continuada de práticas, 

atividades e projetos nos campos da cultura, 

da arte, da comunicação e do conhecimento 

que promovam transformações 

socioculturais positivas nas comunidades e 

nos territórios em que são desenvolvidos. 

245 

650 
Leila Cely Alves do 

Couto 
732.XXX.XXX-49 

Conectados 

Pelo Amor 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

246 

659 
FAGNER DOS 

SANTOS BISPO 
109.XXX.XXX-74 URBANOS 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



247 

665 
Gilmar Barbosa 

Marques 
943.XXX.XXX-87 

Fazer Ser 

Cantar Crescer 

com Arte & 

Fantasiar 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

248 

669 
Telma Neves de 

Souza 

28.233.244/0001-

33 

desfile de 

carnaval e 

ensaios 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

249 

671 
Thainá de Mello e 

Souza 
055.XXX.XXX-61 

AUTO 

MAQUIAGEM - 

A ARTE DE SE 

FAZER 

BONITA 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

250 

680 
Ingrid Nepomuceno 

Pereira da Silva 
142.XXX.XXX-88 

DJ Ingrid 

Nepomuceno 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

251 

683 
Carlos Eduardo 

Tavares Perrota 

29.338.825/0001-

00 

Vivência do 

Carimbá Pau e 

Corda no Rio 

de Janeiro 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 



252 

686 
Mario Luis Lucio 

Martins 
904.XXX.XXX-04 

Dando Brilho a 

Seu Evento 

Local 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

253 

687 
Anderson Silva de 

Matos 

33.375.967/0001-

07 

Oficina de 

contação de 

histórias 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

254 

689 ROSI 012.XXX.XXX-11 

FESTA TUNEL 

DO TEMPO 

(TODOS OS 

RITMOS) 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

255 

690 
Washington 

Santana de Souza 

22.878.196/0001-

54 

Talk Saberes 

Negres 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

256 

692 
Sidnéa Maria de 

Oliveira 
610.XXX.XXX-72 

Videoaulas 

online sobre a 

montagem de 

bijuterias e 

acessórios de 

cabelos com a 

reutilização de 

materiais tais 

como: cápsulas 

de café, lacres 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



e latinhas de 

alumínio, 

câmeras de 

bicicletas, etc. 

257 

694 

Eugenio Munhoz 

Muniz Junior 

(Eugenio Dale) 

867.XXX.XXX-72 
Espaço 

Pactocombaco 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

258 

696 
Claudionor de 

Oliveira Peixoto 
624.XXX.XXX-72 

Folia de Reis 

dos Doze 

Apóstolos - 

Levando a 

alegria e 

mensagem 

para a Cidade 

de Deus 

7.8 no caso de pessoa física: comprovante 

de endereço; 

259 

701 Fabio Ribeiro Luiz 156.XXX.XXX17 
Roda Cultural 

da Pereira 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

260 

715 
Aira Luana do 

Nascimento 

36.193.547/0001-

06 

As Josefinas 

Colab e Espaço 

cultural - Essas 

Mulheres 

cartas, poesias 

e fomento da 

cultura afro 

com as 

mulheres 

empreendedora

s locais. 

7.11. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo 



261 

724 
Jacqueline Esteves 

dos Santos 
082.XXX.XXX-07 

Roda de 

Samba 

Jawago, 

exaltando a 

cultura local. 

Não é residente ou estabelecida com sede 

e/ou filial no Município do Rio de Janeiro, 

em desacordo com item 2.1.a) do Edital. 

262 

725 
Paulo Henrique de 

Araujo Gomes 
152.XXX.XXX-39 

Pagode do 

Litrão 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

263 

726 

Diego Alexandre 

Souza Braga da 

Silva 

108.XXX.XXX-42 

Produção de 

Artistas 

Periféricos 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

264 

729 Aurea Medeiros 099.XXX.XXX-36 
Bonde do 

Vulcao é Uniao 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

265 

735 

CARLOS 

HAMILTON 

GONCALVES DE 

OLIVEIRA 

021.XXX.XXX-90 

Canções para 

humanos e 

seus pets 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

266 

736 
Danilo Rangel 

Pascoal 

35.429.647/0001-

18 

PELOS 

OLHOS DO 

MENINO 

BENTO – VIDA 

DE 

PASSARINHO 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 



inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

267 

737 
Priscilla Monteiro de 

Andrade 
0.2.XXX.XXX0 

Ações de 

redução de 

impacto ao 

COVID-19 nas 

comunidades 

do complexo da 

Maré. 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

268 

741 
Carlos Renato 

Vettorazzi 
369.XXX.XXX4 

Projeto Renato 

Prieto de 

Teatro 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

269 

742 
José Alberto 

Sanches Alvarez 
815.XXX.XXX-34 

NOSSA 

MUSICA 

BRASILEIRA 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

270 

744 
Roberta da Silva 

Calixto dos Santos 
117.XXX.XXX-95 

Apoie uma 

empreendedora 

periférica 

7.11. Caso seja identificada a inscrição de 

uma mesma ação local por proponentes 

diferentes, ambas as inscrições serão 

inabilitadas em qualquer tempo 

271 

746 
Matheus Magalhães 

Simões 
100.XXX.XXX3 

Estratégias 

para Habitar no 

Agora 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

272 

747 
Bruno Borges 

Rocha 
056.XXX.XXX-26 

Gerando 

satisfação a 

partir do bar 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 



273 

748 
Ingrid Cristina de 

Souza 
160.XXX.XXX-14 

Oficina de 

Artesanato 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

274 

749 

GUSTAVO NEVES 

COSTA DE 

MESQUITA 

119.XXX.XXX-27 

GUSTAVO 

NEVES AULA 

DE MUSICA 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

275 

751 
luiz carlos santana 

ferreira junior 
057.XXX.XXX-54 

projeto a voz 

do samba 

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 

continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 

comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 

positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos. 

276 

752 
Lívia Christiny 

Marques 
162.XXX.XXX-43 

Projeto Cultural 

Sonho na 

Realidade 

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de 

que a ação apresenta no mínimo 01 (hum) 

ano de realização, por meio de registros 

(fotos, vídeos etc.), material de divulgação 

(folders, panfletos, cartazes, publicações 

digitais etc.), certificados ou quaisquer 

outros materiais que sirvam como portfólio, 

inclusive ações de divulgação via redes 

sociais; 

 


